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Bir ag muka·vemet edilirse 
Zafer yolunun döı·tt,? üçü katedilmiş olaccık 

B.M. Mec
lisinde 

Matbuat Uınum 
Müdürlüğü içi 'l 

miiflak" şalar oldu 

Hukuki iktibaslar: 

"Altın esuslı 
borçlar,, 

Alınan ordusunda yorgunluk başladı - Cepheden dönen Ge
neral Veygand ne diyor? -Mukabil taarruz ço 1< müthiş ola

cak - Müttefiklerin 01ühiın harekata g~çm s · lıekleniyor·

Amyen istirdat edilme~ iizere 

An'<aı·a 22 A.A. - Büyük 
Millet Meclisi bugün öğleden 

sonra top1anm ış V f" cels,.yi 
müteakip yeni seçilt!n Mdm, 
!ardan Agiılı S ı rrı ile Hazım 
Atıf and ıçmişlerd r. MPc..· 
lis 94J bütçesini g ... !ecek p:ı · 

Bu mesele pek nazik bir 
mevzudur .. bu mevzuun ay· 
dınl m mnsı için bu:süı unlarda 
biraz daha "altm esaslı borç
la r., dan bahsedeceğiz ve az 
çok alemşümul olan bu ba· 
his hakkında memleketimiz 
hukukçularının nazariyelerini 
hülasa ederken medeni ve 
müter~\kki memleke tler hu· 
kukçularınm da karar v~ 

mü talealarırıı mukayeseli o· 
lanık okuyucularımızın naza· 
rı tetkikine arza çalışacağız. 

Paris 22 (a.a.) - Başve· Ajansı bildiriyor: ArrdSl İs· 
kil Reııo gazetecileri kabul tirdad c!Jen Fr . nsız hıaları 
edtrek kendilerine beyanatta Amyen şehrine yaklaşmakta· 
bulunmuş ve demişdir ki: dır. Şehirdeki Alınan kuv-

.. Cepheden uvdet eden vetlerinin az olduğu anlaşı-
Başkumandan G eneral Vey lıyor. 
gandla görüştüm, lleneral Havas Ajansı da şu tafsilat 
bana şunları söyledi: "Her vermektedır: 
Fransız vazifesini tamamiyle Amyen şd.riııin cenup 
Yapar~a vaziyetten eminim. \'aroşlımnda metral)özlerle 
liaJk motörlü kılaların akın- mücehh ez bir motörlü .~!-
larından korkuya diişmemeli man kıtası olduğu tahmin 
Ve işin~ devam etmelidir. Is· ed:lmektedir. Möz nehri ü
lihsalin ne kadar çok olursa, zerindeki bütün köprüler 
tnuvaffakiyetin do;: o kadar Fransızlar tar:tfından berhava 
Yiikın olduğunu bilmek lazım · edilmiştir. Düşmanın Eıı neh· 
dır. Eğer bir ay dayanmağa rini geçmek teşebbiisü akim 
muvaffak olursak - Ki ola- kalmışt!r. Monmedi müstah-
~ağız-Zafer yolunun dörtte l kem mevkii şiddeti... ~uka
lıı;ünü katt:tmiş oluruz.,, vemet etmekte ve duşman 
~ Paris 22 (a .a.} Röy{er yor~un g öı ünmt'ktedir. 

Romanyada son ihtiyatlar 
da silah altına çağrıldı 

ltalyd Yugoslavyaya hücum ederse Sov 
yetler deı ha 1 Italyanın karşısına 

çıkacaklardır 
Bükreş 22 A.A.- Ro- 1 dunu 1 milyc•n 400 bin kişi· 

lnanyada muhtelif sınıflara ye iblağ etmiş bulunmakta· 
llıensup ihtiyatlar silah altına dır. 
Çağrılmıştır. Silah altına çağ 
tılan bu efrad 250 bin kişiye Moskovı dan haber veril-
balii olmaktadır. Resmi me· : diğine göre, Sovyet ordusu· 
h r h 1 nun Macar hududu.,daki tah a il bu tedbirin i tiyati ma 
hi ç k .. k şidatı tamamen Yugoslavyayı Yette olduğunu , un u om 

'Şu devletlerin bu kabil tedbir himaye etmek maks:tdına m? 
le k tufdur, ltalya, Yugoslavyaya 

t alındıgını beyan dıne ,_ 
tedir tecavüz ettiği takdirde Kızı-

Londnt 22 - Höyter ajan .lordunun Yugoslavyayı kima 
81 Bükreşten bildiriyor: Ro- I ye etmek ~?in de~.hal h~reke 
~&nya son ihtiyatları da si- ı te geçecegı ve boyl~ lnr ~a· 
la? altına çağırmak sureti le a~ruza müsc al· eln ıye cef;ı te· 

.;,usellah ordusunun mevcu· yıd olunmaktadır. 
.a r 

Amerikada 
~O bin tayyarenin 
ınşasına başlandı 

tik Vaşington 22 A.A.-Aıne 
a hava ordusunu takviyı! 

~~rrıe~ ve tayyare miktannı 
ilk ~ıne ibıağ eylemek ıçın 

~tıiıı ı~ olarak 10 bin tayyare· 
lar. •.n~asına başlanmıştır .Bun 
ti .•ı;ın 16 bin de pilot ye t i .ş 
1%tc,.ktir. 1 O bin tayyare 
cı.kt milyon Dolara mal ola-

ır. 

~o~veltin t~siri 
l.ct ~Şırıgton 2'l A.A . - Ga 

ı ccıle . k b 
ciıı.. . rı a ul ederek ken 

--rarıe b !~<>.. 
1 

eyilnatta bulunan 
b c.V• t Al • 
oclçika rııan tayyarelerinin 
•ıtıd k' ve Fransa toprakla-
siıc' ~ rniılttcileri merhamet 
b\ial~ .?~baladığını. bunun 
Old\A~ıcorulmemiş bir vahşet 

aunu ·· 
soy1tmiştir. 

lsviçre 
Almany~yı 

ı:- rotesto etti 
13ern '.l2 A. A. - Al 

man tayyarel~ri lsı;içrı• top· 
raklaı ı iizerindt:' uçuşlar yap 
rnış, l sv·çre tayyare dafi 
lopl.uı faalıy e t · geçmiştir. 

Berli ndeki lsviçr t> elçisi bu 
hareketi Alman hükumeti 
nezdinde proteslo için emir 
almıştır. 

ı-ıolanda harp filosu 
Loııclra 22 A. A. Ho 

landa harp filosu hemen ka 
milen lngiliz filosuna iltihak 
ederek faaliyete geçmiş bu· 
lunmaktadtr. Holanda liman 
larındaki bütün tesisat tahrip 
olunmuş ve ha\i inşada olan 
bir harp gemisi Loııdrnya 
nakledilmiştir. 

Paris 22 (a a.) -- Şimali 

Belçikada muhar'!be Lüıün 
şiddetiyle devanı etmektedir. 
Som nehriuin şimalinde gö· 
rülen motosikletli v<.· ınetral 
yözlü Alman müfrezeleriniıı 
ıleri hareketi durdurulmuş!ur 
Mı.jinonun İsviçreye kadar 
olan kısmında mühim hir şey 

yoktur. 

Paris 22 A. A. -- Ha· 
vas Ajansı bildiriyor : 13aş -
kumandan V eygarıd, cephe 
deki seri faaliyetine devdm 
etmekte ve ~ı taata yerıi mev 
ziler aldırmaktadır. Lüzum· 
lu ilk tedbirlerden sonra 
Fransız ordusunun n ühim 
hareltata geçeC'eği anl aşılı -
yor. 

--, 

zartesi müzak.,,reye başlı yı.· 
caktır. 

Matbuat umun müdürlü· 
~unu .ı Başvekald,.. bağlan 

ması hakkındaki kanun layı 
hasının ikinci ınüZdk •r esi es 
nasında söz alan Jstanbul 
mebusu Ali Kana Tar han, 
matbuat müdürlüğli ilt": Baş· 
vekalele beş umum müdür· 
lük bitğlanmakta olduğunu 
bıı suretle Başvekalctin işle 
rinin çok arttığını. Başveki 
lin bütim bu i~l erl e uğraşma 
sıııa imkan bulun uadtğını,bu 
nun için bir Başvekal~t mua 
viııliği ı hdas etmek ve ya · 
hut l3 aşvekalek bılğlı umum 
mitd~rlükleri diğer Vekaletle 
re bağl~mak lazım geldıği· 

ni ve bıı da olmazsa ayrı bir 
Vekalet ihdası zaruri bulun 
duğunu söylemiştir. Bu ırıüııa 
ka~adar. sonra !ayına e .ıcü 
mt-nin teklif ettıği şekilde ka 
bul edilerek celseye son ve 
ri l mi~tir. 

Hava Kurumu 
U .nu ni KurJlt tyt 

Ha-

Üzerinde hissasiyetle du· 
ru 1 nıası icabeden bu mese
lenin umumi çer~evesini ik· 
mal ettikten sonra "Hatay . ,, 
da ki durumunu hususi ınahi· 
yette mütaleayı daha faydalı 
saydığımız için bugün yine 
ıicHet ka,ıurıu ıun 564, 641. 
borçlar kanununun 83 ncü 
maddelerinin mukayesesini 
iktıbas:ı devam ediyoruz. 

* * • 
Bu ~çlu ıııeskiikitı ecne-

biye üzerindcıı olan borcunu 
ticaret krnıununun gerek:564 
ı cü maddesi ahkamına tev· 
fıkan memleket parasiyle te
diye etsin ve gerek bu ka· ; 
nunuıı 64 l nci ve borçlar 
kanuııunun 83 ncü maddele• 
ri ahkamıııa tevfıkaıı ayni 
para il~ tediye hususundaki 
hakkıhiyannı kullansın her 
iki takdirde tetkik etmek is· 
te<liğimiz mesele medyunun 

Sa)feyi çeviriniz 

lamaz. Fransız ve lnıiiiz o · / bl • • •ı • f 
dula=-• bozuı.namıştır. A man te iğznın z ıra ı 

Umumi vaziyet ~u üç ı . ok Bu tebliğ Fransız ordusunun inhiıal et-
tada toplanıyor : med ğini ve Alman kıtalarını zorluklar-

ı - Almarılar Padoka· 
leye varmak ve buradan la karşıl şacağını bildiriyor 
lıarbi injı!iliz topraklarına Be rliıı 23 f\ A. Garp cephesindeki harekat hakkın-
naklt'tm~k istiyorlar. da llt>o'\irt· dileıı alınan lı'bli~ l e ri vaziyet in bariz vasfını şu 

2 Alman motörlii kuv suretle izah edi) O": Harekat sahas ı h .. aüz di ııde tutan dü., 
vetl~ri Padökuıeye yaklaşma maıı. adetçe bize faik olmakla bernher inhila l lıa l irıde 
ğu muvaffak olmlJ~lur. deRilJir. Al ıııaıı kı ta l.ırıııırı daha )<ıpacak çok giic işleri 

3 Kuvvetlerimız Al • vardır. 
man ordularına adetçe ve Harp devam ediyor 
,,.ühimmiı tça faiktir. Paris 23 A. A. Valansiyen civarında muharebeler 

Binaenaleyh Alınan or · devam ediyor.L\rras mıntakasında müttefik kuvve tler hare 
dularıııın il~ri harek,..ti dur· kat halindedir. Som nehri ile arras arasıııda vaziyet karı- } 
durulup mukabil taarruzumuz şıktır .Şimali Frans l ve Bdçik-tdaki letkikatından dönen 
başladığı zaman bu çok müt General VeyganJ, kıta.ılın mad Ji ve manevi kuvvetini 
hiş ol.ıcaktır. Her ne olursa çok iyi bulduğunu söyle miştir. 
olsun Fransız ve İngiliz ordu lngiliz hükurne-ti ge iş selahiyet aldı 
ları mağlup edilemez. Londra 23 (a .a.} - Avam Kamarası tarafından dün 

Ani hücumlar ve bekle- kabul Mdilere!< krttl tarafından imz t ve derlıa\ meriyet 
nilmiyen hadise-ler olabilir. mevkiine gi:-en karamanı i le, he r İııgiliz, canını 
Fakat bunların hiçbir kıyme· ve mal uı ve bütün varltgını memlekt'l nıGdafası için 

t. kt kralın emrine kovmaktadır,_ ıyo ur. ,, ı 



Çağlıyaolar b•ölgesinden 

Teşhir .. 

YENIGON 

General Veg- l Gayri menkul açık 
d arttırma Hanı 

g Q il Antakya icra memurlu· 
Askeri Mahfillerde hasıl ğundan; 

olan kanaate göre, hareket İpotekli olup paraya çev· 
hiirbinin mütehassısı olan Vey ri\mesine karar verilen ve ta
gand dikkate şayan bir inti· mamına üç yeminli ehli vukuf 
bak meziyetine maliktir. Bu marifetiyle kiymet takdir et· 

As/ alt gol yap 
tzrılacak 

Hatay Vilayetinden: 
1 Vilayet yollarının muh 

Sokağa çıkacak lner ferdin başlıca vazifesi kılık ve 
kıyafetine çeki düzen verm~kten ibaret olduğu gibi bü· 
yük halk tabakasının umumi nazar\arana ar ze,j\lecek her 
hareketin ve h'!r türlü faaliyd eserlerinin de çok iyi 
çok güzel ve çok mütekamil olmasını temine çahşmak 
zarureti mevcuttur. 

Halka hitap edecek vatan<laşm iyi söz söylemesi ve 
mükemmel süvarinin bir nevi tirilen aşağıda kiymet mevki 
Zlrhlı süvari kuvveti olan mo ve köyü ve evsafı sair,..si ya· 

telif Kilometrelerinde (250000 
m2)bir kat asfalt kaplama ve 
yine (15000) ın 2) blokajlı şo· 
sa inşaatı ile iki kat asfalt 
kaplama ve Antakya, Jskt"n
derun, Kırıkhan şehirleri da· 
bilinde (40610 m 2) şosa in· 
şaatı ile üç kat asfalt kaplıı· 
ma işi kap&h zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. 

her söylediğini sindirmesi lazım olduğu gibi dinletilecek 
bir müzik parçasının noksansız hazırlanması ve hatta 
yürüyüş halinde geçen bir askeri kıta:ıın veya bir okul 
talebesinin herhangi bir milli marşı gür, ahenkli ve b' r
leşik bir ses dalgası halinde söyliyecek derec~yi bulma· 
dıkça k" labulık sokaklardan bile g~çirtilmemesi lazımdır. 

Teşhir etmenin ~ örnek olsun, haz, ibret v ~ istifa· 
de versin diye - başkalarma göstennek, tanıtmak ve 
takdir ettirmek denı~k olduğunu asla unutmamalıdır. 

M. YELTEPE 

Kendisile kaçmadığl Fransada gazete-
için bir kızı öldürdii \ ler tek yaprak 

Dörtyolun Payas Nahiye 'ı oluyor 
sini! bağlı Değirmendere kö Paris - Paris Matbuatı 
yünde oturan Mus.ı oğlu Ba· ~~11dıkası yeni bir karar ver 

' yazit isminde birisi komşu· l miştir. Bu karara göre ga· 
larınd.rn Hasan kı11 Ayşeyi zetder tek yaprak yani iki 
kaçırmak istemiştir . : sayfa olarak intişar edecek· 

Ayşe kaçmak istemediğin~ I tir· 
den buna kızan Beyazıt ta- Fransada tatil gün-
banca kurşunile kızı öıdür • 'ı leri ilga edildi 
müştür. Katil hakkında Par!s 21 A.A. - Tesli· 
tahkikat ve takıbat yapılmak hat silah ve harp levazımı 
tadır. j fabrikalarında çalışan amele 

borcunu ~vadesinde tec!i· ler için tatil günlerini lağ· 
ye etmediği takdirde tes- 1 vetmiştir. Ameleltr her gün 
viyesi lazım gelen ecnebi 1 12 saat çalışacaklardır . 
parasınm memleket parasına~ Etli ne diyor ? 
tahvili için hangi tarihin kam Londra 22 A. A. -
biyosu naıarı itibare alına· ' J-larp kabinesi azasından ve 

cağın anlamaktır. Şu halde: muhalefet partisi Lideri Etli 
E.sas itibariyle bizim mese· 

1 
Avam kam&trasında beyaııal· 

)('mİz memleketimizde tediye ta bulunarak demiştir ki : 
1 edilec~k olıtn ve bizzarur~ j " Vaziyet o der ·ce 
hakkında kanurılarımıı.ın tat· vahimdir ki, hükumet bugün 
bik edılmesi lazım gelen ve bir kanun projesile s;zden 
ecnebi parası üzerinden le- busus1 salahiyetler istemek 
diye}: mutazammın bulunan mecburiyeıinde kalmı~tır. 
teahhüdata matuftur. j Fransada b~}ük bir mey 

Borçlu: Borcunu Vddı:· dan muharebesi devam ı!di 
sinde tediye ederse gerek 1 yor . Belçika vr. Fransadaki 
t>Cnebi para ile ödesin, ge· askerlf'rimiz muhteşembir ce 
rekse va<le gününün kambi· 1 sar~tle harp etmektedirler. 
yo fiatiylc memleket parasiy· 1 Mukadderatı değişt!rmek 
le vermiş olsun alacaklı mu- için her şeyi terazinin gö 
nyyen olan yabancı parayı züne koymak mecburiyetin· 
veya onun· muadili bulunan deyiz. Memleketin bütün 
nıeml~kt't parnsıııı almış 0 menabiil seforber edilecek · 
lur ve her iki farkın da ta tir. Önümüzdeki haftaların 
rafeyn araı;ında ihtilaf ul· biz~ ııeler getireceğini bil -
muz. miyoruz. Her ne olursa ol · 

Halbuki; vadesinde öden 
miyen vt-ya ôd enmiy<" n ya· 
bancı paralı b~rçlar vade 
veya tediye gi: ııüııden hangi 
sinin kambiyo fiatiyl~ mt>ın 
J,.kt·I pıırasına tahvil c ılile -
ceği meselesi ,..!rafında ilıti· 
Iaflur 1ıılıur edt>bilir . Nitı> 

kim lıöyle ihıi!iıf ıııı ııı zu· 
hurudur ki; bizi bu rnev::u 
ü1.eriııdr- yazı yazmıya sev· 

ketmiştir. 

* * • 
Bu ihtilafııı müııakaşele 

rini müteakip yazılarımızda 
mütalea edeı keıı, muhitte ol· 
dukça göze çarpan kambiyo 
fiatlurınııı tayi~ıi için. merciin 
ticaret odaları mı, yoksa 
mnkez bankası V"'ya borsa n:ı; 
o'acağı ha1<.kındaki mabkemt>İ 
temyiz kararlarından mülhem 
olduğumuz f:kirleri de mez· 
c ... ·miye çalışacağız . 

Hataylı Şükrii OGUZ 
l)evam eJecek 

sun bunları karşılayacak ve 
bütün müşkülatı y~nec~ğiz . ,, 

Baş piskopos Al-
mania ra din.~iz diyor 

Londra 22 A. A. -
Kentenburi piskoposu söylt~di 
ği bir nutukta demiştir ki : 

11 Misli görülmemiş, şü 
mu\ ve ehemmiyeti meçhul 
bir hücum kar~ısmdayız. Bu 
zulum ve tazyik medeniyet 
le dinsizliğin mücadelesidir. 
Medeniyetin bu mticadeleden 
galip çıkacağı muhakkaktır. ,, 

Cehelüttarıkta ka-
dın ve çocuklar 
tagliy~ ediliyor 

Cebelüttarik 22 - Aske
ri vali, Londradaki harp ka 
binesind~n alaığı salahiyet Ü· 

zerine Cebelüttarıktaki kadın 
ve çocukların tahliyesine baş 
lamıştır. Bunlar Fransız Fa 
sına gönderilmektedir. 

törlü fırkaları ram edeC'eğın zıh 26 parça gayri meııkulln 
den şüphe edilmemektedir. açık arttırmaya konul:nuş bu-

Veygand da tıpkı Foch gi• lunmasına meri 22,6,940 gü· 
bi seri kararlar ittihaz eden nüne tesadüf eden cumartesi 
ve cüretkarane muharebde- günü saat 9 dan 12 ye .kadar 
re girişen bir kumandandır. dairede b,rinci açtk arttırnıa-
Mumaileyh takdiri.! layık sü· sı icrn edilecektir. 
kuneti ile Veygandın çoşku, Arttırma takdir edilen 
tuğunu itidale sevkt:den ma- kiynıetin yüzde 75 :ıi bul· 
reşal Petain ile birlikte ça· duğu takdirJe alıcı namına i· 
lışmışhr. halesi yapılaca ?ı aksi halde 

Mezkur mahfill~rde netice son arttıraııın teahhüdü baki 
oleırak şC'yle denilmektedir: kalmak şartiyle arttırma 15 

Veygand, siirati baş ta ge· gün müddetle temdid olu· 
len bir vasıf addeden narak 8, 7. 940 günline 
en büyük tabiyecilerden biri tesadüf eden pazartesi 

dir. General büyük şeflere günü ayni saat ta dairede ya-
ve askerine mahsus bütün pılacak ikinci arttırma da 
vaziyetlere maliktir. Onun arttırmaya girmek istiyen 
bilgisi, kati azmi ve dinamiz (er gayri men~ullere ınukad 
mi düşmanın cüretine gale der kıymelin yüzde 7 ,5 ğu 
be çalacaktır. Motörlü har- nisbetiııde pey akça,;ı verme 
bin sürati Veygand gibi çe· leri veya ulusal bir banka · 
vik vaziyetleri çahuk kavra· nm teminat mektubuou ib-
yan bir kumandanı gafil av r ;, z etmeleri lazımdır. 
latmıyacaktır. Hakları, tapu sicilile sa· 

Veygad mareşal F ochun bit oımıyan alacaklılarla di· 
~iyakatli bir halefıdir . ğer alacaklıların ve irtifak 

100 mHyon dolar- hakkı sahiplerinin uu hakları· 
hk i-.ne defteri nı ve hususile faiz ve masa 
Vaşington 21 A.A.- Ame rıfa dair iddıalarını i!an ta· 

rika Kızıllıaç Cemiyeti, Av· rihindeıı itibaren 20 gün zar 
rupa harbinde yaralı düşen· fında dairemize bildirmeleri 
!ere bakmak üz~re 10 mi!- aksi takdirde satış bedelinin 
yon Dvlarlık bir iane defte paylaşmasmdau hariç kahrl~r. 
ri açmıştır. Gayrimenkulun kıymet 

ve Parsel N. !arı 

Vakıf ilanları Satılığa çıkarılan gayri 
menkuller Antakyanm Bo· 
şun köyünJe kain olup bun 
(ardan 4 No lu gayri mı:n· 
kule (1740) vr 16 numaralı 

Vakıflar müdürlüğünden: 

Vilayet mı::rkn dahilinde 
mevcut muhtt-lif vakıf akar· 

ların 940 icarları açık arttır- G . menkule 3300 ve- 26 N. 
maya çıkarılmış Luna aid akar 
1• • k fi 'd · k · 1 luya 1500 ve 31 No luyallOO 
.ıstes? va ·1 ar ı aresı orıııo 1 

1 1 1 ve 33 No luya960 ve 27No 
runa ası .nış ır. 

ihalesi 3 haziran 940 pazar ; !uya 1400 v~60 ~o. luya2100 
tesi günij saat 14 de icra olu ve 63 No luya l.'.>60 ve 65 
nacağından isteklilerin vahıf No luya 1600ve 82 Noluya 
lar idan·sine ve bu idare ko 

1 ~!800 ve 107 Noluya 1800 
ridorundaki listeye bal<nıala ! ve 24 No luya7SO ve 199 No 

1 luya 1020 ve 204 No luya 
rEı d ·· kk: · l 1 1600 ve 142 No !uya 3400 v ve u an ıcar arı _ N 1 3300 246 

T 
.h. d j ye 24) o uya ve 

22- 5- 940 arı 111 e, . N 1 . 4300 247 Noluya 
'h I . l ğ .1A o uya ve 
1 a esı yapı acn ı evvelce ı an 2350 ve 248 No lu ya 2850 
edilen Rum Ortodoks vakfı· 1 ve 249 Noluya 600 ve 254 
na ait altı dükkan .. ve bır N 
kahve ile bir evin icarına ta· 
lip zuhur elmeJiğinden ve 
yalnız bir dükkana sürülen 
pey haddi layıkın<la r,örülme 
mesi r.t- mebni müzayede31 ma 
yıs 940 günü saatl5e kadar 
temdid edilmiştir. Taliplerin 

Snray caddesinJeki müvelli 
merkezine tekrar mür&caat· 
lan ilan olunur. 
... r•ırf"AI • 1 .. 

Gündüzde 

No !uya 3200 ve 257 o.lu· 
ya 950 \'e 2o0 No )uya 140J 
ve 'l 63 No luya 4500 ve 267 
No !uya 1600 Vt- 274 Mo.lu 
ya 2500 lira Türk evrakı nak 
Jiyesi kıymd takdir edilmiş 

tir . 
Kendisine iha\e olanıın kim 

se clerhal veya vt: rıleıı mühle t 
içinde parayı ve rmrzse ihale 
kararı fesholunarak kendi 
sinden evvel yüksek teklifte 
bulunan kimsey~ arzetıniş 

Bu akşam olJuğu bedelle almaya razı 
Hint mezatı olursa ona ?lıı~.azsa v:;ya bu· 

T" k · k r lunmazsa l) gun muddetle 
ur çe se~.lı ço~. ne!e ı ~e 1 tekrar arttırmaya çıkarılıp 

~eye~ı.nlı gormegı deger bır en son artıranın üstünde 
fıımdır.Fırsah kaçımaymız. bırak1hr iki ihale arasıqdllki ... _._ ... 
Neşriyat Müdüriı fark ve geçmiş günler için 
Selim ÇELFNK yüzde 5 faiz hisap edilerek 
.H.P .Matbausıııdal)aslmı ştir ayrıca hükme hacet kalma'~ 

2 - Eksiltme 20 Haziran 
940 Perşembe günü saat 15 
te Antakya Nafıa müdürlüğü 
odasında müteşekkil komis· 
yonca yapılacaktır. 

3 - isteyenler fenni ve hu 
susi şartnamelerle evrakı keş 
fiyeyi (468) kuruş bedel mu• 
kabilinde Nafıa Müdürlüğünde 
alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli 
\Doksan üç bin altı yüz kırk 
bir lira) (seksen bir) kuruş

tur. 
5 - Muvakkat temiııal 

(beş bin dokuz yüz otuz iki} 
lira (dokuz) kuruştur .• 

6 - Taliplerin ihaleden 
en az seki7. gün evvel bu işe 
benzer inşaatı başardıklarına 
dair evrakı müsbitelerile bir 
l iktı: Vilayete müracaat ede· 

!rek alacakları ehliyet vesi· 
kasını (2490) sayılı kanuna 
uygun olarak hazırlıyacak 
teklif mektuplarının ve bun· 
!arla birlikte teminat mektup 
veya makbuzlarını ve ticaret 
odası vesikastnı ihale günii 
saat 14 e kadar komisyo11 
riydsetine makbuz mukabiliı•ı 
de vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. 

54000 kilo ekmek 
alınacak 

Antakya ceza evi ekmeği 
1,6,940 dan 31,5,941 soııuıı::ı 

kadar yevmiye vasati (150 ki 
lo hisabile bir senelik (54000) 
kilo ekmel kap~h zarf usuli 
le (20) gün müddetle ~" 
siltmeye konulmuştur. 

ihale 31,5,940 cuma güııÜ ~ 
saat 1 'i de .. C . Müddeiumuıni 
liğiııde müteşekkıl kı>misyoıı 
marifetile yapılacak tir. 

Teklif mektuplarının nıet· 

kür saatta konıisyo .ıa tevdıİ 
ve bu hususta umuıni ve hu 
susi şartnameyi görmek isti· 
yen isteklilerin Antakya ceı3 

evi Müdürlüğünden istemele· 
ri ve bu tahmin edilen fial3 

l{~re yüzde yed ı. buçuk dep~l 
zıto olan (389) ııranın yatır 
rmş bulunması veya Uaııktl 

k b .. · ı . ..,uı 
ıne tu u gosterı mesı ıne~ 

olduğz ilan olunur. . , 
sız·n dairemizce resen tahsil 

olunur: 
Gayri menkulün f:terakii•~ 

etmiş vergi.ve rüsuınu lde 
5 

(aliye ve bilcümle tapu (11: 
rafları ahcıya ctittir. Da ~ 
fazla malumat almak ist~Y.eb' 
)er 1,6, 940 tarihinden ıtı ıJ 
ren dairede açık Gulundı.ı344 
lacak şartnameye ve940, ,.. 

•( r1 "dosyamııamüracaatlaı ı ı a 

lunur. 
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