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~~~ ta.lya nilıaget lı.arbegirmeğeParisbombard1.man1 
;:~ karar ·ver.mi.: .takat ! ! hakkında_ ~elen laf siliit 
raca .~. Y J ı Aımanyanın Parısı bombardıman etmek-

\llmdi yapıl QCk İŞ bunun İçin plan hazlt• ten Olaksad', müttefikleri mukabelei 
ısure / . ki •b • f . 1 bilmisle rnecbur ederek hava kuvvetle-

! oma an l are mış. rini zayiffetmektir 
".j~~r .:•lya harbe girmek için Tun usta ltalyanlara yapılan tazyik Paris 4 A.A.- Dünkü bundaki maksadının müttefik 

1

mili· e, deniz konfrolüoii ileri sürecekmiş· - Müitefikler, ltalya pm~kriysas~a~~b~ra~ıama~ıu··c:;Yla~k1_ hava kuvvetlerini mukabelei 
a ~l h • b l bilmisle mecbur ederek asıl tı arbe gireceg""ıni aylardan eri hesap edetek lazım ere ~n nın b\r safhasından ibarettir 

6 hedeflerinden uzaklaştırmak 
her türlü tedbirleri almış bulunuyorlar Hücum, pek çok tayyarenin gayesini takib ettiğini beyan 

· ~lris 5 A. A. - Havas hftrekette bulunmamıştır. Tu- dakikada reddeylemiştir. iştirakile yapılmış Fransız etmt!ktedirler. '"' 
1111 Romadan şu haberi nusta ltalyanlara fena mua - Bütiln bu vaziyet karşı - avcı tayyarelerile hava dafi /\iman filosu, çok yülC 

beŞ ektedir : mele yapıldığı iddiasına ge· sında eğer İtalya llarbe gi - toplarmın canlı bir aksüla- sekten uçarak bomba attığı 
~ 1. b d d . 1 b ı! d' ' ·ı meli ile karşılaşarakl 7 düş· için sivil kurbanların çok ol-" M ı· · · · ınce : ura a emır yo u rerse unu Ken ı arzusu ' e 

_( · un uso ırımın rıya • ma.n tayyaresinin düşürülmesilt dug~ u tahmin edilmektedı'r. cnv ilde 1 k b' · · şebekelerine bir suikast ha· yahmış ı1e her türlü mesuli-
yapı an a ıne ıçh • .t' neti~elenmiştir. Ç ·· ·ı· · h h kk d · b' b zırlıyan İtalyanlar tevkif edi· yeti yüklenmiş olacaktır. Esa· orçı ın ıza atı 

1 

a ın a resmı ır te Fransız hava Kumandan· 

"k ~tşredilmemekle beraber terek alelüsul mahkemeye sen mütfefikler, İtalyanın har Londra 4 A.A.- Avam 
k 1 d h l k lığı, Alman tayyarelerinin k b k "'n, Almanyamn yaıııba sev olunmuş ar ır. be girmek i tima ini ço ev- umarasrnın u gün ü top 

1 

\ b l ı · b f 1 h 1 k ·· suk:ut yerlerini'"öylenıem~ktedir 1 irse ~&.: arbe t girmeğc karar .. talyan sıhyasıb· ma a ilin~ vl"e esapl ıyabr~ .. onadb"gol r: Çünkü bu hal düşmanın işine antısında Başvekil Çörçil,kür 
ı, t'' kati o1arak söylen - gore, talya ar e girmekle azım ge en utun te ır erı süye gelerek Belçikada cere 

ara". ....ı Akd J b 1 b 1 k d l yarıyacaktır. Bombardıına-\'I "~İr."<::.imdi yapılacak iş, eniz e ser esti temin a ınış u unma ta >r ar. yan eden korkunç :mubare· ot h' nm tam bir blançosunu tan· • 
~ girmek için lazım ge- edeceğini zannetmekte ve Kahire 4 A. A. - Dört bin ler hakkında tafsilat 

i 01•1 ı 1 zim etmek henüz mümkün ol k p anları tatbik etmekten ngiliz donanması tarafından tonluk bir ltalyan vapuru, vermıştır. :.çörçil bu 
1ad~· tttir. İyi baber atan kay· İtalyan ticaret gemilerine tat yolcu alarak İskenderiyedt'n mamakla beraber bu husus· mıntakada mu·· tlıı'ş bı'r fela~. 

ı b b ta mülahazalar yürütmek ka e" .,• göre, tal-ya har e ik edilen kontroldan ~ika~ Suriyeye gitmeğe hazırlanır- bildir. Almanlar bilhassa Pa· ketin mı:cize kabilinden önü 
d "ıt için · ileri süreceği yet ey1emektedirlt"r. ken, aldı~ı bir emir üzerine 

in e · lcr arasında, Tunusta H lb k' . f' kl b 1 b 1 d h 1 ris civarmda çok olan tay· alındığını ve müttefik ordu· 
25 6 a u ı miıtte ı er u yolcu arını oşa tıp er a h ların muhakkak bir esaretten 
r ' '~ ' 111•ra fena muamele ya hususta İtalyaya yeniden ba· İtalya ya hareket eylemiştir. yare angarlarile demir yol 
pılflll1 '" 1 k şebekelerini bombalamış, bir kurtarıldığını beyan ederek 
a ~e u o aca tır. t zı kolaylıklar göstermiş ve M1S1r hükumeti, Mısırda k f b k demıştı'r kı'.· 

buçıı~ 
ııkç'' 

'ltlb k' F 1 J 1 b b aç a ri aya hücum etmiş· 
.u ı kranksa, ta yanır u mesele üzerinde Ro.nada lazım gelen ütün ihtiyat tt'd ]erdir. Fakat çok yüksekten "-Donanmamız akıllara 

itrme ararıtn a · bir prensip C1nlaşması d!l im birlerinin son kısımlarını da b l durgunluk verec~de kahra· 
' sebep olacak hiç bir t zalarımıştı ltalya bu itilafı so:ı ikmal etmiş bulunmaktadır. uçan u tayyare erin attıkla 

ıııii' 

~·:: iinkerk m:ılıarebeleri görül .. 
.;~ miş şiddetle devam edigor 
··~~~ ~ tlııniakada kazanılan her saılİge,· General 
. ;!Jgand için ölç,ülemiyen bir kı'gmeti haizdir 
ıtı ) ~iman fırkası, müthi~; zay!ata rağmen d iinkerke hücum edi
. ::ıe; ()t ..._ Sokak muharebeleri çok müthiş - Alman motörlü kıta-
1 b# ,, lan çam utlara saplanıyor 

~~ f!,.çil şimaldeki muharebeler hakkında çok 
ıa O 

/
1 ~ müliim· izahat verdi 

tı . '"ia 
pi' •ktek· 4 (a.a.) Dün· rinde en az 1) Alman fırka· ehemmiyeti haizdir. 
>'' c k 1 

muharebeler şim· sınan işgal edildiğini yazarak Şimdi denizden Majinonun 
11 ~ •drtr •· ··ı · k 'h · k d fıaı . t b· goru mıyen or· diyor ki: nt ayetıne a ar uzanan 320 

5taıı 41it, ~şiddet ikiisab eyle· "-Bu işgal, som üzerin kil metre tutan bir cephe üze 
yoıı' ~Yia~hlan fırkaları, mlit· de Almanlara müthiş bir dar: rinde almanlara karşı hazır 
o"" ~ clcv;ı rağmen hücumla- be· hazırlamakla meşgul olan lıklar sona ermiş gibidir. Al 

, 1. kctki hl etmektedirler. Genenl Veygand için ölçü· manlarınAmyenden bir hücum 
tı ~ile : h;r tarafı bataklık lemi yen bir kıymettir. Dün ihtimali vardır. bu mıntaka 

trı !01~ış.. olduğundan kerkte kazanılan her saniye dağlık olduğundan hücum ara 

1~ btiyUk torlu kıtal arı bura müttefikl~r için fevkalade bir balarının geçmesine manidir. 
5~ i· ~kıad Zorluklarla karşı-
ı:~_, }~l~rı~rll\r. Bahriye silah fr'.Mü';fetllt:imiz: Demir satışı 
o~ ~ı ll'l da • • Ak •ı J 1 r 1 d•' fjL lllub ıştara ı ı e P f ·· T ı.. Y k d'ld" ~iio' ) ıt ~\lv •rebeıerde miit· ro esor anlf;ut as~. e ı ı 
1

•
11

jP c,i"i h~cllcr, irkap ame- şehrlmiztle Ankara - Ticaret Velca-
51 J'I ~.. 1lnaye Parti Müfettişimiz Profeso-r leti görülen lüzum üzerine 

e411 ~ -. lh..ı_ • etmek için 
(f' ·•ltı ı::-"'lıttbıt Hasan Reşit Tankıif evvel demir sabşını yasak etmiştir. 

I• iıı '~tcd· 1 hücumlara 1 M t d · ı ·ı k t' 
ı .ı a L ır e Ş kı' gu··n skendP-rundan şehrı' .. evcu emır er .mem e e m 

.. 11' ~"L 0111:e.'-1.. t. in:di •eh· · ~ 'lq'r L~ '"'tnda .. h' v mize gelmiş ve hasta bulu- yuksek menfaatlerıne en uy-
,. ~ l ~uc b ı mut ış bir nan Vatimizi ziyaret etmiş- gun işlerde ve resmi müesse 
'~ \~t' :lldr, ~O •rnıştır. tir. Profesör Tankut Partiye selerd~ kullanılacaktır. Her 
.~'ıl. "1 t-ı' l•n,, (ı.a.) -- Ro-y· 1 k b' "dd t ğ 1 · · t 1'ğ ı.. • "'I ı D·· fltn aılc . ge ere ır mu e meş u nevı ınşaa vtı uı er san.yı 
14 Urı~~rlc erı ınuhar· olduktan sonra akşam isken için demir verilmesine mü· 

nıaahar~bele• deruna dönmüştür. saade edilmiyecektir· 

n bombaların pek çoğu he· manlık göstermiş ve 600 ge 
defe isabet etmiyerek gelişi mi, Almanların müthiş hü· 
güzel yerlere düşmiiş ve bu cumlarma rağmen 335 bin 
yüzden sivillerin ölümüne Fransız ve İngiliz askerlerini 
sebep olmuştur. Dünkü bom- lngiltereye nakle muvaffak 
bardıman Alman hava kuv· olmuştur. !-foradaki zayiatımız 
vetı~rinin büyük mikyasta yap ölü ve yarah 30 bin kişiyi 
tıkları yegane teşebbüstür. geçmiştir. Bıı meyanda bir 

Loııdra 4 A A.-- Paris çok zırhlı otomobil ve molör 
bombardımanından bahseden lü vesaiti de terkettik. 
İngiliz gazeteleri, bunun di Fransa ile iki iyi arka· 
ğer devletler için d'!rs ol- daş gibi sonuna kadar har .. 
ması lazım geldiğini yazarak be devam edecek ve ölünci 
Alman hava Kumandanlığının ye kadar çarpışaçağız. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz - Fransız - Sovget 
temasları başladı 

Moskovaya tayin edilen lngiliz ve Fran
sız elçilerinin muvafakat cevabı verildi 
Loııdra 5 (a.a )- Sovyet hükumeti, Sort'unlngilterenin 

Moskova büyük.elçiliğine tayini hakkındaki muvafakat ceva• 
bını vermiştir. Sefir Moskova yolundadır. Diğer taraftan 
Fransamn Moskovl\ elçiliğine tayin olunan Mirabonun 
muvafakat devabı da yarın verilecektir . 

Musolini yarın bir nutuk söyliyecekmiş 
Roma 5 Havastarı. Bekleııileııin hilafına olarak, İtal 

ya dün bir karar verm~miştir. Musolininin yaruıjVenedik 
Sarayının balkonundan bir nutuk söyliyt'ceği haber ve
rilmektedir. 

Dünk~rk tahliye edildi 
Paris 5 A. A. - Resmi bir Fransız tebliğin~ göre, 

Dünkerk tahliyesi ve kıtaatm vapurlara bindiri.lmesi işi 
dün <tkşam sona ermiş, son kıtaiıt mitralyöz ateşi altın· 
da vapura bin mişlerdir. 

Paris bombardımanının plançosu 
Paris 5 A. A. - Resmı rakamlara göre, Paris bom• 

berdımanının kurl)anları ölü ve yaralı olarak 906 kişiye 
baliğ olmaktadır. 

• 



Sayfa :_ 2 - VENIGON 

Gün aşırı : 
ÇağhyaoJar bölgesinden 

Ne yapacak ? •. T af ebe ııe elek 

Bir takım yabancı ülkeler matbuatrnın taf;afüruşane 
mütalealarından müteessir olan gazetelerimizin bazıları : 

° Filan devlet ne yapacak ? Falan devletin ne yapmak 
ihtimali varmış '? .. ,, gibi istifhamh ifadeleri en büyük 
harflerle baş taraflarına geçirmekte, böylelikle de yaban· 
cı radyoların - ahvali hazıra· karşısında - ( Türkiye 
hükumeti ne yapacağını şaşırmıştır ?1) yolunda beyanat· 
ta bulunmahrınn sebebiyet vermekte, bunları dahi sü -
tunlarına geçirmekten sıkılmamaktadırlar. 

Son Avrupa muharebelerinin emsali görülmemiş de -
necek kadar muazzam bir haile .olduğuna kimsenin şüp· 
hesi kalmamıştır. Ancak bu korkunç afet karşısında -
isimlerirıi yazma~a lüzum görmediğim - uir takım savaş 
dışı kalmış ol rm devletlerin ııe yapacaklarım soruştur · 
mak, filhakika manasız endişeler gösternıeğe delalet eder 
ki bunu da milli şerefimize tecavüz saymakta kendimizi 

pek haklı görüyoruz. 
Filan devlet ne yapacakl ·~ ne yaparsa yapsın 't değiş· 

miyen bir hakikat varsa o da şudur ki : Hiddet\\! kal • 
kanlRr zararla otururlar ve Dimyattan pirinç çalmağa 
gidenler de evlerindeki bu\gurlarından olurlar. 

Hukuki iktibaslar: 

"Altın esus/1 
borçlar,, 

Üçüncü :.istf'nı: 
Bu sisteme ge!ince; bu da 

t kanunun emrettiği vecihle 
medyunurı vade gününün ra 
yic'le memleket parası ile 
borcun öd ... ıımesi laıım gel· 
d·gini müdafaa eder. 

Fakat; borçlu vadt'sinde 
borcuı!u tedıye etmek hak· 
kındaki tt!ahhüdünü ifa ct-
ıııezse memleket parus\yle 
soıırada borcunu ödemek 
hakkını kabul etmekle berabeı 
şayet te<liye günündeki kaııı· 
biyo fiyat: vade gününün ra· 
yicine nazaran farklı olur ve 
bu da alncaklının aleyhine 
bulunursa bu ta'<dirde aradaki 
farkı da tediy~ mecburiyetin· 

dedir. 

M. YELTEPE 

Bir Kaçakçı 
180 a ltun kaçırır

ken yakalandı 
Antakyalı 0İlhak,, mağa 

zası sahibi Vahid isminde bi 
rısı Halebe gitmek üzere 
Ayındilfeden geçerken, sepe 
tin sapma ördürdüğü 180 
altın gümrük muayene me· 
murlan tarafından görüler~k 
yakalanmıştır. Suçlu evraki· 
le birlikte adliyeye teslim edil 
miştir. 

Merkez Bankası yeni 
banknot çıkaracak 

Ankara - Merkez Banka
sı, hükume::te açacağı 250 
milyon liralık krediye muka 
bil yeni banknotlar ç.ıkara· 
caktır. Çıkarılan banknotla· 
rın altın karşılığı Maliye Ve
kaletince Merkez Bankasına 
rc:hin olarak verilecektir. 

Ortamektep son sınıfla· 
rm Devld eleme imtihanları 
sona erdi. Şimdi elek altı ol
mıyanların sözlü yoklamaları 
yapılıyor. 
Yalnız geçenlgün elemeye gi
r~nlerJe,bugirn:sö:zlü yokıama
ların yapıldığı sl\lonlarm ka
pılarında sıra bekliyen tale
be miktarları arasında görü
len mühim fark doğrusu hay
retimi mucib oldu. Bilmem 
mektep idareleri mi eleğin 
seyreğini kullanmışlar, yok
sa talebeler miisık eleklerin 
küçük delikleriııden bile dö
külecek kadar zayifler ! .. 

Mamafi her sene sınıf 
geçmenin önüne imtihan İs· 
mile yeni bir enge! ilavesi, 
talebelerin pek okadar zayif 
dcğil,eleklerin seyrek oldu· 

ğunu gösteriyor. 
Bu vaziyet, yani imtihan-

ların böyle günden'güne zor· 
!aşması, sınıf geçmenin her 
yıl biraz daha güçleşmesi 
bize, memlekette münevver· 
ler sayısının gittikçe yüksel
diğini göstermektedir. 

Her ne olursa olsun bu 
güçleşmeler talebeleri uf? k 
yollu üzmekle beraber milli 
ültür lehine hiç şüphesiz 
az fakat özlü neticeler doğur· 
maktadır. Bu yönden sevine· 
bileceğimiz gibi, gelecek s !· 

neler, türlü zorlukhtrla karşı
laşmakta bulunan talebekrin 
önüne yeniden Devlet eleme 
imtihanı cinsinden, hükumet 
süzgeç imtihanı, millet filtire 
sınavı gibi yeni yeni yokla-: 
malarm çıkarılmamalarını te· 
menni ederiz. 

SEZER 

Pasif korun
ma hakkıızda 
Konferans verile· 

cek 

Bu prensip italyada içli· 
lıadatı mahakim tarafmdan le 
yid edilmiş olduğu gibi Is· 
viçre borçlar kanununun 
84 ne i, bizim borçlar kanu· 
nunun 83 ncü maddelerine 
ınutabik olan Avusturya ti 

lngiltere Kanada 
dan buğday aldı 
Londra 4 A. A. - lngilte 

re hükumeti, Kanadadan 650 · Belepiye Reisliğinden, 
miıyon kilo buğday satın al Hava taarruzlarına k,,rşı 

caret kanununun 336 ncı 
maddesine tevfikan Triy~ste 
mahkemesi tarafıodan da tas

vip edilmiştir. 
~ * 
* Gerç: bu son sistem hak 

ka mukarin göri!umekte ise 
d :m!Vt.u::ı. tımıı. tarafeyn' n h~k 
ve vacibderiııi daha ~eniş 
mikyasta yaneten hususi hü
kümlerle ademi tediye de ku· 
surun vücudiyeti aramak 
t>sasını vazetmiştir. 

Bn üç sistt>min mukaye· 
sesinden çıkarılan netayiç hü· 
lasesi şu olabiiecektir: 

"1926 yılı Vıyana kaide

leriııin tatbiki,, 

* * • 
Viyane kaideleri hukuk· 

çularca malı1 n olan şu üç 
esaslı maddeyi ihtiva eder; 

1 . Bilcümle tediyt'nin 
mukavclt!dt> muKarrer olan 
pdra üzerinden ifası. 

2 Bu kaideyi tatbik 
mümkün olmadığı takdirde 
borçlunun mukavelede mu
karrer parayı, mukabili olan 
mt:mleket parasiyle ödemek 

mıştır. Bunlar yakında İn· halkın pasif korunma tedbir 
giltereye nakledilecektir. t lerinin bilinmesi hakkındaki 

mecburiyeti 
3 - Eğer bu borçlu 

kendi kusurundan dolayı va
de de: ödeyemezse nizamı fa
ize halel gelmeksizin vade 
güni> le tediye günü arasın· 
daki farkı tazmin mükelle-

f• '. 
ıye.ı. 

* * • 
Bu maddeler temamen 

borçli\r kanunumuzdaki pren· 
siplere tatabuk etmektedir. 
Ancak Türk vazn kanunları 
daha adilane mülahazalarla 
tedvin ettiği 103 ve 105 nci 
maddelerle kusurun taharrisi 
esasinı v a z e t m e k 1 e 
beruber zararın mikdarını 
tayin hakkını hakimin takdi-
rine terketmiştir. 

Bu itibarla yazımızın ilk 
lcısımlarında da işaret ettiği· 
miz gibi Türk mevzuntı me· 
deniyesi dünyanın en hür ve 
adıl prensiplerine dayanan 
bir esasa maliktir. 

Hataylı Şükrü OGUZ 
Devam edecek 

haftanın Çarşamba ve Cumar 

tesi günleri saat 16 da Bele 
diye Tab~bi tarafından bele 
diye dairesi bahçesinde veri 
lecek konferastan malfimat 
edinmek üzere bilumum hal 
kın ailece konferansta hazır 
bulunmaları malum olmak ü-
zere ilan olunur. 

ilan 
940 mali yılı icarları art

tırmaya konulan vakıf gayri 
menkullerin arttırma m:.iddeii 
iiç gün ur.atılmıştır. İhale 7, 
haziran 940 cuma günü saat 
14 d~ vakıflar idaresinde ic
ra olunacaktır. ArttırmayH 
konulan yerlerin bir listesi 
vakıflar idaresi koridoruna 
ve memleketin muhtelif yer· 
)erine asılmıştır. İsteklilerin 
müracaatları ilan olunur. 

Gündüzde 
Büyük caz mevsimin en güzel 

filmi kaçırmayınız 

Fransızlar 
Tunustc. bir Ma ji

no hattı yaptı 
Müttefiklerle ltalytı arasında 

bir harp ihtimali günün en 
mühim mevzularından biri· 
dir. bu mevzu yalımz şimdi 
değil ta Habeş harbi zamanın 
danberi de askeri mahfili iş 
gal etmekteydi. Böyle bir 
harp esnasında İtalya derhal 
harekete geçeceği için bilhas 
sa Fransızlar Tunusta tahki· 
mat yapmışlar; ve 50n ıaman 
larda da İngilizler Mı~ur hu· 
dutlarında ayni tahkimata be 
zer eserler vücuda getirmiş: 
lerdir. 

Fransız gazeteleri Tunusta 
ki istihkamlarmın zaptedile
miyecek kadar kuvvetli oldu 
ğunu yazıyNlar. lntransigeant 
gazetesi uTunustaki istihkam 
larımız geçilemez,, başlığı al 
tınna yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

Tunusta iki müdafaa hattı 
vardır. Bunlardan biri hudut 
tan az içerid~ Ben Gardane 
den başlar ve cenube doğru 
devam ,~der. Bu havalide bir 
takım kum tepeleri mevcut· 
tur. Fakat bu tepdt:.r hazan 
mevcutken bazan da fırtırıa 
neticesinde kumlar başka ta
rafa gittiğinden ortadan kal 
kar. Bunun için kum fopele 
rinden istifade edilmesi düşü 
nülmenıiş ve başka bir takım 
müdafaa noktaları vücude 
getirilmiştir. 

Bu noktalarda yapılmış 

münferit istihkamlar vardır. 
Bu i:;tihkamlar çok iyi tah· 
kim edilmiştir. İçlerinde so· 
nuna kadar döğüşmeğe az
metmiş askerlerden mürek· 
kep müfrezeler bulunmakta· 
dır. Bir harp olursa bu 
müfrezeler· ve istihkam· 
lar düşmanın ileri hareketini 
durduracaktır. Düşman bun· 
ları muhasara ederek iskat 
etmek, hunun için de epey· 
ce vakit kaybetmek mecbu. 
riyetindedir. 

Yol inşaatı 
Hatay Vilayetinden: 

1 - İskenderun.- PayaS u· 
yolunun(7-296)dan(21-71)3 ar. 
Km. leri arasında (14-41~ l 
Km tulünde yapılacak tesvı· 
yei turabiye, menfez ve şos~ 
inşaatı kapalı zarf usuJile mır 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 hazirao 
940 Pazartesi günü saat ıS 
te Antakyada Nafıa Müdür 
lüğü odasında müteşekkil k0 

•• 

misyonca yapılacaktır. ğ, 
3- İstiyc-nler fenni v~ 'tı 

hususi şartnamelerle evrak1 .re 
keşfiyeyi (477) kuruş bedel 
mukabilindt- Nafıa Müdürliİ' ~k, 
ğünden alabilirler. 

1~ 
4- Bu işin keşif bedeli 

Doksan b~ş bin üç yüı yel' 
miş bir li ı a yirmi dokuz kll' 
ruştur. 

5- Muvakkat teminat pJ 
tı bin on sekiz lira elli aiti kıl 
ruştur. tp 

6 - Taliplerin ihaleden e~ 
az sekiz gün evvel bu işe 
benz~r inşaatı başardıklarııı• 
dair evrakı müspitelerile bi' 
likte Vilayete müracaat ede ' 
rek alacakları ehliyet vesi~' ~I 
sını 2490 sayılı kanuna uy 
olarak hazırlıyacakları teklil b 
mektuplarını ve bunlarla bif 
likte teminat mektup "et• ~ 
makbuzlarını ve ticaret Cld•' 1 

sı vesikasını ihale günü sa•1 

14 de kadar komisyon riY'' 
• etine makbuz mukabilir.de 
vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler 
kabul edil mez 

lki hazine avtl 
katı tayin edİ' 

lecek 
Hatay Defterdarb' 
ğından: 
Antakyada hazineyi ali~' 

dar eden bilumum daval~~ 

Asıl istihkamlar, yani Tu
nustaki Majino hattı Jaha ge 
ridedir. Bu hat Marethten 
başlltr ve Matınata dağları· 
nın cenubuna Trablus hudu
duna doğru devam eder. Bir 

Fransız -- ltalyan harbi olur 
sa İtalyan kuvvetleri buradan 
geçmek mecburiyetindedir. 

Çunkü bu hattın cenubu ka 
milen çöldür. Bu çolü geçe 
rek istihkam hattını çevir
mek kabi 1 değil midir.? .. As- -
kerlik bakmımdan buna im
kan görülınemektedir. Çölde 
ne yol, ııe su, ne de insan 
vardır . Buradan motörlü 
kıtaatında geçmesi kabil de· 
ğildir. Çünkü develM bir kaç 
giin susuz ydşayabil.iikleri 
halde motörler suya muhtaç 
tırler. 

m takip 've intac etmek ııj ~ 
re seksen beşer lira ücre11e 
iki avukat tayin edilecekti~~ ~q 
Bu vazifeyi yapmaya t•1\, I~ 
olırnların aşağıda yazılı ,,e$ ı ' 
katarla defterdarlığa nıürllc 
at etml'!leri ilan olunur. <' l 

1 - Hüviyet cüzdanı sıJ t 

ti 1 
2 - Hüsnühal varak8~~ J 

mahkumiyeti olmadığına d. n 
Cümhuriyet müddeiumuıı>1 ~ 
ğinden alınmış bir vesile•. t 

3 Tahsil vesikası suretı tırı 
4 Askf'rlik vesikası sıı Ilı 

fi 
5 - Sıhhat raporu ve 
kağıdı 

6 6,5, x 9 ebadında 
adet fotoğraf 
7 - Memuriyet yapmışsıı 
bata suretleri 
• 

hudut ile istihkam hattı 
sındaki askeri mıntakat1 

mek için t"peyce vakit Jı 
betmek mecburiyetiııde C t Tunus Majino hattı çok mub 

kemdir. B~ton istihkamlarda 
kuvvetli toplar vardır. Ara
zi müdafaaya son derecede 
müsaittir. istihkamları uzak 
tan farketmek kabil değildir. 

Bu harp çıkarsa, halyan 
kuvvetleri ne kadar süratle 

Bir müddet zarfınddtı tf' 11 ~t· e .ı 
yir ve Fastan ka ı "t 

kuvvetler getirilebilir• ~~, 
lıl 

• 
Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK ıııt 

C.H.P .Matbaasınd abıı' 


