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~lMuazzam zayiata ağrıyan Al .. 
1~~?1!ı~!ç:e~~i-

',:. man ordasu gavaş yavaş sinde müzakereye 
öa başlandı 
ciı mu•• -'ar ~aQ''llQ geçı~ JlOT Ankara 27 (a.a.) - Bü· 
ibi u~ı 'J-j °3' 3 · yük i\Iill~t Meclisi bugün reis 

lrı'I G [ 1 T J A f d k • Abdülhalik Rendanın riyase enera v eygan iman aarruzun a l tinde toplanarak bütçenin 

pe h •h l b ,T. k •• d ..., •• y d. müzakeresine başlamıştır . 
s lzzn tll aye U~ma UZere OJ ugunU SOgıe f Encümenlerden tadilen gelen 

nıı A " • I . b ı.: d d .. Al bütçe . hakkında maliye veki-
a· "\Zım ınsan ve ma zeme zayıatına aKma nn un yapılan man ı· . . h t d k 1 

t .. .. • . • • ının ıza a ın an sonra a.. ur-
llUcumları katı hır akametle netıce1endı-Fransada tam bır em süye "'gelen müstakil grup 

~: lliyet havası l'!siyor- Müttefik tayyare filoları gece gündüz reis~ Ali ~ana Tarhan,. büt-
ıl· dur dan faaliyete devam etrnekte ve Alınanlara ağır zayiat çe.nın ~errıdat kısmrndakı tah· 

ma mınlerı muvstfık bulmakla 
1 verdirmektedir beraber hükumetçe 262 küsür 
a• Paris 27 A..A.- Şimal· 1 nidane mukavemet edlidiği Alman iislerinde müthiş milyon lira olarak hazırlanan 
0 

. Almanları'l hücumu devam ni yazmaktadır. yangınlar çıtc~rılmış, iki Al· hütı,:enin encümenlerde 6 
·~~ Aı1Yor, Flander cepb~in~e .. K~radaki . m.ulı~rebeler man treni imha edilmiştir. milyon lira arttırılmasına iti· 

~aıı\ar gittikçe t~dafuı hır mutefıkler lehıne ın1<ışaf eder raz etmiş ve bunları fazla 
111 •~p vazi~ine geçmeğe ken Hava mu'barebeleri de Fransız matbuatı, vaziye bulduğunu söylemiştir. Hatip 
~ıf ~;~ırıışlardır. İnsan zayiatı gittikçe şiddetini arttırmak tin gittikçe inkişaf ettiğini devlet memurları maaşau 
ıl; , lltzarı dikkatealmdaan mu ta v: ıı_ı.üttefik filolar. cephe ve Fransız kuvvetlerinin baş· hakkında geçenlerde Başve· 
r ~Ilı malzeme ve insan dal dekı duşman kıtaatı ıle cep tanbaşa organize edilerek kilin söylediği nutka temas 
ı• ~\llnı Lil cephesi üzerine be garisini ve Alman şehir· yeni mevzilerde yerleştikle-

1

ederek bu buhranlı zamanda 
.;e ti} Almanlar büyük zayı· terindeki aslceri hedefleri rını ve Alman hücumlarından fazla masraflara tarafdar ol· 
lıJ '!it tard edilmişıerdir. gece gündüz muvaffakiyetle sonra müttefiklerin büyük madığını bt>yan ettikten son 

A.ıman Resmi tebıiği, Ka bombardımana devam etmek bir mukabil tıtarruza geı.;ecek ra diğer hatipler söz almış-
4ill iJgal edildiğini bildir tedir. terini yazmaktadırlar. .lardır · Neticede heyetiumu · 

. , -kte ise de bu haber ta· miye hakkındaki müzakere 
1~ 

1
1l>ile yalandır ve Kale Sovyef _ [ııgİ- ı M. il.fi ~efimiz kafi görülerek maddelere 
~~11Zlarm elinde bulun· Y' geçilmiştir. Meclis _yarın top-

rt' ~•dır. /iz mÜzake- Hıç hır ecnebı gaze- ıanarak müzakerelerine devam 
•11, ~Somun cenubunda Fran· • leye beyanatta edecektir. 

~ \ıtalan Aıman1arı temiz relerl bulunmadılar -.iiiiiiiiiiii---.;;;;;;;;;;;;;İİİİİiiiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
o! \~ete devam ediyor. Bura Bir lngiliz heyeti- Ankara 27 (a.a.) - Ana· lnönii tarafından hiç bir ec-

11 ~.l>ır kısım arltıiye girm\~ öolu Aiansı tebliğ ediyor: nebi gazeteye-vCi-ilmişlbeya·· 
'll1t nin Moskovaya gi- M·ıı~ ş f c h ı k ~ \ lla,1 Almanlar a~ır zayı· ı ı e iim ur.rei!llİ smet nat yo tur . 

(11 dışarı atı1mıŞlardır. deceği söyleniyor ~E!N~S!O~Nl'!D!'!E!l!IK'-ıK~A~-------------
'k 'Paris 27 A.A.- Havas Londra 27 .4... A. -

~· llıı bildiriyor Sovyetlerle ıngiltere arasın· B l • J _ 1)1"". l o 
··r ~t ~hnan1arfevkatade azim da bir ticaret muahedesi e Ç lKQ L\,. 7 Q l T· 
u 
1
• zayıata uğramaları· akdi için devam eden temas 

e .. ~/'krnen, Motörlü kıtalarile ları müsbet bir şekilde neti dUSUllU teslz•m ettz• 1 ,~ Y•relerin himayesinde dün celenmesi beklenmektedir. 

''~h~· büyük mikyasta tek· Bu müzakereleri idare et · Tı •h f ı • •• ••l 
Ucuma geçmişlertlir. mek üzere bir İngiliz heye• arı e emsa l goru megen 

: ~~ ;:reyan eden fasılasız ~inin yakmdA Moskovayı zi· bu higanet ne~ret uyandırdı 
de t' R ~lr muharebelerden son !yaret edeceği söyleniyor. J 1 

,<·~~k rbnıızlaTın şiddetli bir Rozveltin nutku Buna rağmen, Belçika hükihn~ti ve mil-
ttı' Ukt' tl hücumu 'tam t:;ır is· Nevyork 27 A. A. _ Jeti miicadeleye- SO!luna kadar devam 
~' lıl~ •rıa .. neticelenmaı -ve A1· Kongrede >bir nutuk söyli · edecektir 
dC ~hil hucumu kati akamete yen Cümhurreisi Rozvelt, Av Paris 28 A. A. - Belçika Kralı, 18 gün evvel kendi 

rn1ştır. .. . . d . 
1 

. 8eı 'k rupanın bugünkü vaziyeti I sının avetı tizerine imdadına koşarak yanıbaşında harp 
ı.' '11ld ~ ıhlar, fİmc>l cepbe· karşısında Amerikanın istik· etmekte bulunan Fransız ve lngiliz ordularına haber ver 
d bit İ-· ugün muva'ffa1ciyetli baliaden bahsetmiş ve maz· medan ani bir kararla dün akşam Belçika ordusunu c\1-
"' 1~ı.~:u~um yapmı~lardır. Müt Jum milletlere saldıran Al • manlara teslim etmiştir. 
,t ~i'ttl,cr bütün sahil boyunda manlara, şiddetle hücum ey- Halbuki daha diin Pariste toplanan Belçika hükiiroet 
r ııı,~takalara hakim bulun· !emiştir. Amerikan menafii- erkanı kati zafere kadar müttefiklerle yan yana çarpışmağa 

Q dırı.r. nin demokrasiler tarafında karar vşrmiş ve bunu iları dmişti . 
. .ı '\l~lkuınandan Veygatid oldu«unu söyli'-·en Rozvelt, B t "k k ı · ı ı '- h I" .:'«Q\ L a J e çı a ra rnın tarıhte emsa ine rnst anmıyaıı uu i-
:~ t~~ .-. qlicumlartna4Carşı ae b'u menafiirı icabında hima· h f 

fi' f "ta 6 yaneti er tara ta ndret uyaııclırmıştır. Bu sabah saat 
~ i~ kıt nsıı ve gerek mütte· si için lazım gelen bütün dörtten itibaren Majino hathnı yalımz Fransız ve İngiliz 
ı 1~ıı ~:~t tarafından gösteri· tedbirlerin alınacağım, buna orduları müdafaa e-tmektedir. Bu hadise üzerine bu sabah 
et Ilı~...... avemetten fevkalade inanmıyanlann :;ağır ve kör 

"'·•U"d 11.1 kl b saat dörtte Fransız BaşvekilRi eno radyo ile bir nutuk ·,i t'\ .. ·• ur. o au arını eyan etmiştir. 
' b uu 1 · d k. Al söyliyt!rek deınişdir ki: 

ir ı't.ndcnbcri Fransada tam ngıltere e ı - V '" 1 b. h" l' b 
il) ._ ırnad k . k d ] " UK.Ua ge en va ım auıseyi iliyorsunuz. Majinoya 
hıt'I( için h v: . ata zafere ulaş man a ın arı hiç bi; şey olmamıştır. Siiah arkadaşlarına haber ver· 

'ttaı •kdcı bir emniyet Londra 27 A. A. - İn- meden teslim olan Belçika krAhnın bu hareketi nefrete 
... p .. e.tnıektedir. gı· ıterede bulunan 16 yaş F d 
''n~ Otı Parı.· layıktır. ran-;ız or usu şerdini muhafaza etmiş ve em· 
fi,~· n~ırettij' '>:en" guete ile 60 yaş .uasındaki bütün salsiz kahTB.nanlıklar göstermiştir. Askerlerimiz hariku · 
ttı tarn,nd t hır makalede Alman kadınları tec:-iô c<Jil- iade bir gayret sarfediyorJar. Fransa yüz dt-fa istilaya 
~:n tatrr an V~ygıa;nd. Al mişlerdir. Btınlar barl:iin ni- uğramış falrat asla boyun egv memiştir. Zafere olan ima-
... ht bıh~undaki hız~n ni· hayetine kadar bir adada '•" ~le ·• nımız sarsılmamıştır. f f"laket Fransayı daha çok kuvv~t-

... 'tc ~ Ut~ olduğu- ikamet edet:ek ve arzu eden· lendirmiştir. Kıtaattmız daha kahramanca mukavemet 
••ıl.ra ~rşı oman ler, gidebileceklerdir. t kt d. eme e ır. 11 

Hukuki iktibaslar: 

"Altın esusli ' 
borçlar,, 

Altın tediyat şartının ik
tisap edebil~ceği muhtelif ş~
killerin mevcudiye1ini göz Ö· 
nünde tutarsak bunun adedi 
bir hayli rakam işgal eder· 
se de; biz, mevzuu~uzu ıalaka· 
dar eden şu iki kısmı müta· 
lea edeceğiz: 

1 -Mukavelesind~ bir 
mikdar altın m~skukat veya 
ecnebi parası dercedenler, 

2 - Altın kıymetine ve· 
ya kambiyo fiatına göre 
mütehalif bir mikdar 
evrakı nakdiye itasını teah· 
hüt eyliyenler. 

Bu iki şıktan birincisi te· 
ahhüdatı tif"ariye de kendisini 
arzettiği halde, ikincisi daha 
ziyade 'İpotek veya ga)'l'i 
menkul rehni üzerine mües· 
ses borç akidlerinde müşahede 
edilmektedir. 

* * • Meselede tenevvür ede· 
bilmek için evvel em1rd' 'şu 
noktayı inceliyelim: 

Altın veya sağlam ecnebi 
meskukat ile ödenmesi şart kı· 
hnmış bir borç vardır. Borç· 
lubu bı>rcu ya poliçeden neşet 
ettiği için Türkiyede memle· 
ket parasiyle ödemeye mec
bur olmuştur veyahut da sair 
borçlar mevzuubahis olduğu 
için meskukatı ecnebiye ile 
ödemek hususundaki hakkı 
hiyarını istimal etmiştir. 

Bu, borcu bin Osmanh al· 
tın lirası olmak üzere farze· 
dl")im; 

Vede gününde bir Osman· 
lı altın l~rasının fiatı on Türk 
lirası iken te:\bhür vaki tediye 
günündeki fiatı on beş Türk 
lirasıdır. Bu takdirde medyun 
borcunu memleket parasiyle 
beher Osmanlı altını on Türk 
lirası olmak üzere ceman on 
bin Türk lirası tediye etmekle 
~borçtan kurtuldu halde ala
caklı ancak on bin Türle 
lirası bin O s m a n 1 ı 
altınını ted:ırik edebilec~ğine 
göre bu surdle beş bin lira
lık bir zarara uğrayacak de
mektir. Acaba alacftklı buza· 
rarı borçludan istiyebilecek-

. 'I 
mı. 

* * • Çok mühim ve nazik olan 
bu meseleyi halletmek için 
mevzuatımızm meskukatı ec· 
n<"biye üzerine varid borçlar 
hnkkındaki hükümlerine göre 
borçlu olan kimseye vade gü
nünün rayici üzerin.ien mem
leket parasiyl~ tediye etmek 
hakkıhiyarını bahşeden ah· 
kamını iktibasla beraber buna 
mümasil ahkam tetbik eden 
diğer memleketlerin ictihadat 
mahakimindeıı ve bu babdaki 
müelliflerin nazariyelerinden 
mülhem olan ve faydalı Hn· · 
dığımız hukuki mütaleaları 
iktibas ederek okuyucularıını· 
zın istifadesine arza çalışa• 
cağız. 

Hataylı Şükrii OGUZ 
Devam edecek 
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Çağhyanlar bölgesinden Gün aşırı : 

Dil,ve şive tehlikesı s~ö~~ !~il~~::'ı:~ Memetcik marşı ' ,•tete 

lbni Sina Fuzuli ve m~vlana gibi beynelmilel şöhretler 
kazanmış oİan büyüklerimizden çoğunun - yabancı dH
lerle yazı yazmış olmalarından ötürü - milletimize men
sup bulunduklarını ispat edebil?•.ek için. ne zah~~tler 
çekildiğini hepimiz biliı-iz. Bu ıtıbarla bılhassa vılaye· 
timiz münevver ekseriyetinin di\imizi korumak ve haki· 
miyetini temine çalışmak bakımından ne derece h~ssas· 
bu\unmaları lazım geleceğini ayrıca tebarüz ettirmeğe 

lüzum görmüyorum· 
Aslan Peçenek :Türklerinden olup kahir ~i~ ~ulg.~r 

kesafeti içinde sıkışıp kalmış olmalarından oturu mu -
ruru zamanla Bulgar dilini benimsiyerek kullanmağa mah· 

kum olan ve Pomako adını taşıyan ka~raman bir · un· 
surumuz beş vakit namazdan mada nafıle namazları da-

hi kılacak kadar dindar ve mutaassıp oldukları halde 
ma~lubiyetimizle neticelenen Balkan savaşı yıllarında t.a
raf taraf tanassur ettirilmişle r, birer kolayını lıul.up ~ı~ 
tarafa kaçamıyanlar en ağır mezalim altında dırı dırı 
gömülmüşlerdi. 

Asırlardan beri Türkleşmİ:l ( Nohut ) a ( Homu~ ) ve 
( Tomates ) ( Banadura) diyen ve Kemal, Al~yor, Lazım, 
Zalim, Hamit, ihtilal kelimelerini Kemal, Alıyor, Lazım 
Zahm, Hamit , ihtilal .. diy~ k?nuşan .v~taııdaşlarımızı 
gördükçe, gayri iradi, hazın bır geçmışı hatırlamAk 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Dil hakimiyetinin din hakimiyetinden çok daha kuv-

vetli olduğunu asla unutmıyahm. 
M. YELTEPE 

Ellerinde maden taharrisi 
ruhsatnamesi bulu11anlara 
Hatay Valiliğinden: . 

1 Ellerinde maden taharri ruhsatnamesı olmıyaa kim· 

1 • topragw ı kazarak cevh ·r çıkarmaları memnudur. 
se erın d" · · h"'k"' Bu fiili işıiy !nler hakkında maa ın nı~amna?1esı u um-

ı . d . · de kanuni takibat icra edılec~ktır, 
erı aıresm .. d . · d ·· d 
2- iktisat vekaletinden usulu aıre.sın e mu.saa e 

istihsal edilmeden ruhsatnameli sahalar~an elde edılecek 
. h \ ·10 saha haricine nakledilmelerı de memnudur. bu 

cev er er d k • k' b 
memnuiyete riayet etmiyenlf!r hakkın a anuııı ti\ ı at 

icra edilecektir. 
Alakadarlara ilan olunur. 

Jmll-~-----i ltalga 
1 

lngilteredeki kanuna 
• benziyen bir kanun 
ı kabul etti 
1 Roma - Meclis veSenato ıhtiyat tedbirleri 

Kahire "l7 A.A.- Mısır komisyunu, harp zama· 

B k andanlığı akşamları nında vatandaşın statüsüne 
aş um ' "d · k ı· "h k . t 9 dan sabahın beşine aı yem anun ayı asını a 

.saa . . y · k 
k d r evlerde ışıkların sön bul etmıştır. em anun mu-

a a ·b· b- ·· t d 1 
d .. ·ı s'ıııi emreylemiştir. cı ınce utun va an aş ar ve 
B .h . t tedbiri herhangi resmı ve us.us~ teşe u er uru me 1 - h • kk"ll 

u 1 tıya seferber ve ıhtıralara el ko-
ani bir huva başkınına kaı - b.l k . k . k .. .. na ı ecf" ve yıyecP- ıçece 

Şı alınmış ve hulun Mısıra Jd l . 'k 1.. t 
t . ma e erı vesı a usu une a 

t~şmil edilmiştir. skenderıye b. t t 1 b"l k .h t •t . d f ı u u a ı ece , ı raca ve ı 
d ··th · h mu a ae e _mu ış ava halat tahdit veya menedilehi 
tertıbatı alınmıştır· lecek ve sermayenin bildiril 

Malta 27 A.A. nskeri mesi için emirlf'r verilebilc-
kumandanhk, akşam saat 11 cektir. 44 yaşından yukarı 
den sabahleyin saat beşe ktt askerlik hizmetine elverişli 
dar ış1klarm söndürülmesini olmayan kimselerle kadınlar 
Emreylemiştir.Emre itaat etmi v~ çocuk!ar as~eri inz~b~t al 

yt>nlt>r şiddetle cezai ı ndırılacakl tın<la sıvıl vazıfel"r ıçınde 
lordır. seferber edilebileceklerdir. 

:-.-----li:il-::DEmBı { Kanun seferberlik ilan edil· T/a"'n meden evvel meriyek konu• 
l 4 labilecektir. 

ilan Süveydiye nahiyesine tabi 
vakıf, Yoğunoluk, Hızırbey 
Haci Habibli. l3ityas ve ka· Kırıkhan icra dairesinden 

buse köy! eı indeki Ermeni . Kırıkhanda haciApik Apil; 
Ortodoks, Prote., an, Katolik ,. yan oğulları haci Agop ve 
vakıflarına mütevelli tayin o- Sarkisin vekih Ali İlker tara 
luııacağuıdı:tn isteklilerin ·ev fındaıı haciApik Apikyan kızı 
r&klarıle birlikte imtihan gıi Horepsima ile mahalli ikamet 
uü olan 31 ,5,940 Cum•• günü leri meçhul oğulları Mardı
saat on beşe kadar vakıflar ros ve Ohannis aleyhlerinde 
idareaine müracaatları İlan ki icra takibinde babaları 
olunur. haci Apik 23,12,935 tarihli 

bik mevkiine 'konuldukları 
zaman hiç şüphesiz işidilip 
yapılanlardan daha çok iyi 
randımanlar verirler. Buna 
delil olarak her ilim şube.si· 
nin tatmin edildiği Iaboratu· .. 
varlara göst~rebildiğimiz gi · 
bi mevzuubahi!i ettiğim spor 
mefhumunu da misal olarak 
alabiliriz. 

Bugüne kadar spor ç~r· 
çevesi içerisinde fJ toplanan 
isimler işidip okuduk ve 
bunun birçok şubelerini te· 
sise çalışhk. Fakat bu he!· 
vesimiz ancak kağıt üzerin -
den alınan kelimelerin taşı· 
dıkları manalara dayanarak 
kendine nazari yollarda mu
vaffakiyet aramağa kalktığı 
için doğduğunun ferdasında 
tabiatile söndü. Sönmedi ise 
bile antrenörsüz ve rakipsiz 
eli kolu bağh durmaktan baş 
ka bir şey yapamadı 1 

Halbuki Cümhuriyetirı 
müdafaa ve muhafazasını o· 
muzlarına alan nesil, bu ağır 
yükü taşıyabilmek için muh· 
taç olduğu maddi kuvveti, 
ancak spor yapmakla kazan 
ma imkanını elde etmiş olur. 
Bu imkan; görerek öğren -
me formülünün reel mev -
cudiyetine inanarak daha 
kuvvetlilerle temas yapmak 
ve antrenörlerin ameli ders 
lcrini görmekle mümkündür. 
Buna yukarıda yazdığım gi· 
bi rekabet kdimesini de ila
ve edebiliriz. Hiç şüphesiz 
muvaffak neticelerin çoğu 

üzerinde rekabetinde mühim 
tesirl~rinin bulunduğunu in· 
kar etmemek lazımdır. İşte 
spor da temas rekabeti de 
doğurur. Fakat onu kullanan 
lann asla terbiye sınırlarını 
aşmamaları lazımdır. 

Komşu vilayetlerle spor 
bakımından ilk tanışma im · 
kanlarını bulan Beden Ter
biyesi Bölge Başkanlığımızı 
ı.lkışlar, sporcularımızın bu 
temaslardan C\zami derecede 
istifade etmelerini dileriz. ~ 

SEZER 

Şubeye davet 
6 Haziran 940 gününden 

itibaren haftada iki gün per 
şembe, Pazartesi günleri saat 
9 dan 12 ye 14 den 16 ya ku 
dar yedek subayların yokla· 
ması yapılctcaktır. Yoklama 
için şubeye gelenler hüviyet 
cüzdanı askeri vesikası ve ra 
porlarım beraber getirecek
tir. 

2 ·- 1 Tem muza kadar yok 
lamaya gelmeyenler kanunun 
onuncu maddesinin ikinci fık 
rası tatbik edileceği ilan olu 
nur . 

MEMETCİK benim adım; dağlarda ovalarda 
Fidan gibi tiirerim; yaylada obalarda 
Her zaman hür yaşadım; yaşatıyor milletim 
Ne mutlu ki ben Türküm: yuvamda buralarda 

Duman tüttü burnumda: yaklaşıyor bak savaş 
Bt>nİm soyum uludur: Türk oğluyum arkadaş 

Yaradamm yarattı; Türk iline iletti 
Çelikle demirlerle; yüreğimi biletti 
Ben yurduma bağlıyım; yurdum bana güvenir 
Her karış toprağında: benim kanam yer etti 

Duman tüttü burnumda; yaklaşıyor bak savaş 
Benim soyum uludur; Türk oğluyum arkadaş 

Türk oğluyum kılıcım; taşıyanı"''tanıyor 
Güven bana çeliğim; bileğiın kıvranıyor 
Göğc;üm siper yurduma; korkma anam ağlama 
Türk önünde her millet; savaştan utanıyor 

Duman tüttü burnumda: yaklaşıyor bak savaş 
Benim soyum uludur: Türk oğluyum arkadaş 

MEMETCİulM MEMETC1K şan almıştır soy adım 
Yurduma uğur gelsin; bu en büyük muradım 
San verecek nıillctim; dünyalara pek yakın 
rllkümüz biriciktir; yiirüriiz adım adım 

Duman tüttüy urnum la; haklaşıyor bak savaş 
Jlenim soy~m uludur; Türk oğluyum arkadaş 

tıdürij 

llanl&r 
5 kuru 

e 
' ıg 
B 
kı 

Bir • 
teli~ 
tllüt 
Yaş 

rin 
ATATÜRK ten mır asım: Atamızla biz eştik 
O önde yürüyordu; dünyalarla güleştik 
Varlığımız o varlık; çelikterı dağlar gibi 
Bir yürekle çarparız: İNÔNÜnde birleştik 

Düman tüttü burnumda; yaklaşıyor bak savaş p 
Benint soyum utudur ; Türk oğluyum arkadaş ~· ari 

liltısı ' 
B. Tt.CER ·~ 

• "~ \>İına 
A f it l ll illının s a go yap an ~eti üz 

tırı/acak yakıflar idaresine r\id rıııı~ ~~~sim 
. • . tel ıf tarla ve bahçelerin 9~ lı ttlıı 

Hatay ,Vılayetınden: icarları pa%arlıkla icara \'eri ~ şid 
1 - Vılayet yollarının nıuh , lect>ğinden isteklile · n vakıf- dt"•rn 

telif Kilometrelerinde (250000 lar ı"d · .. ra tJ•rı ~t Duhn: . aresme muracaa .. , 
m2)bır kat asfalt kaplaroa ve ilan olunur. tıdafa 
yine (15000) m 2) blokajh şo· . ~nlar4 
sa inşaatı ile iki kat asfalt (~eş bin dokuz yüz otuz i~ıl ~lıya 
kaplama ve Antaky~, ls~en- lıra (dokuz) kuruştur.. qk ıa~ 
derun, Kırıkhan şehırlerı da· 6 - Taliplerin ihalede~ 
bilinde (40610 m 2) şosa İn· en az seki?. gün evvel bu i~ ı 1 İngi 
şaatı ile üç kat asfalt kapla- benzer inşaatı başardıkııır•~' ~1-rı 
ma işi kapuh zarf usulile mü dair evrakı müsbitelerile b1' ~illa 
nakasaya konulmuştur. likt~ Vilayete müracaat ed~ ~l ı~r. 

2 - Eksiltme 20 Haziran :rek alacakları ehliyet vesi, dcCtı ş 
940 Perşembe günü saat 15 kasını (2490) sayılı karııJ11~ ~~llrn 
le Antakya Nafıa müdürlüğü uygun olarak hazırlıyac', \ t y 
odasmda müteşekkil komis· teklif mektuplarının ve bil~ ~tr 
yonca yapılacaktır. !arla birlikte teminat mekt~ ~ llr 

3 - İsteyenler fenni ve hu veya makbuzlarını ve tic~ d ı:Csi 
susi şartnamelerle evrakı keş odası vesikasını ihale gı.ı~~ ~' lng 
fiyeyi (468) kuruş bedel mu· saat 14 e kadar komisY~.1 °rırne 
kabilinde Nafıa Mudurlüğünde riyasetine makbuz ınukab• 1 

le Pa 
alabilirler. de vereceklerdir. r ~- but 

4 ~ Bu işin keşif bedeli Postada olan gecikınete ı:r.etlo 
ıDoksan üç bin alta yüz kırk kabul edilmez. 4 1q 

1rıe 
' _. 1 kt 
bir lira} {seksen bir) kuruş- N \o 

eşriyat Müdürü d c diiş 
tur. Selim ÇELENK ., cıı, .. t. 

5 M kk t t . t .. tı '-· .... ı 
- uva a emına C.H.P.Matbansındabaslrıı•.- ıtılatı c 

Erzak m ünakasası 
1 - Aşağıda cins ve miktariıe muhammen bedel v; 

teminat miktarlerı ve ihale şekilleri yazılı erzak Hat•~ 
daki seyyar jandarma piyape alayı ihtiyacı için ayrı ııi 
münaı:asaya konulmuştur. ıt 

2 ihale 3, Haziran 940 pazartesi günü saat 15 o' 
Antakya kışlasında ~eyyar jandarma alayı satın alına ~ ~ 
misyonun da yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri gö~~i 
için her gün alay levazım müdürlüğüne ve ihaleye ıŞİ~ 
rak için yevmi m 0 zkurde ihaleden bir saat evvel ves•t)r 

l~h· 1Yctı 
"~cnalc 
\>c bü~ 
qg~ 

~· 
llttefı 

~ferin 
~"arll 

•o~ıe 

le birlikte satın alma komisyona .snüracaatları ilan ololle~ 
Alınncak erzakırı Miktara Muhammen Muvakkat ihale ş 

noterden musaddak vekalet cinsi tt:mina1 
name ile almış olduğu 200 Kilo Lir;ı Kr. L. K. _,., 
madeni Osmanlı Altını muka Ekmek 86000 7740 580 ·Kapalı v-,. 
bmnde gayri menkulünü sa· Sığır eti 25597 5119, 40 383 96 ,, ·ıtl 
tarak ferağım yapmaksızın Sade yağ 2048 2150, e40 161 28 açık de•• 
vefatı hasebile bedeli mt>z- Bulgur 10238 921 69 8 ,, '' 
kürun diğer vereseden tah· Kuru fasulya 6825 1092 81 90 ,, 11 

sili talebedilmiş ve bunlardan Şekn 1365 519 38 ~ 93 ,, '' 
,ı 

Mardırosla Ohennisin ikame Çay 136,500 819 61 42 ,, ,. 
gahları meçhul ol.iuğu anla· ::;abun 1719 606 45 23 ,, ,, 
şılmakla tayin olunan :lOgüıı Odun 10914 1092 81 90 ,, _, .;!'~ 
içinde itiraz etmedikleri veya - • ... G . . -.-d--.. --d------u--a-J __ k_f,_a. 
panıyı ödenıecJikfori • halde un uz e n. 
cebri icraya başlanacağı ilan ŞEYH Ahmet ve YıLMAZ 
olunur. Kaptan Fırsatı kaçarmayımz Buzlar ülkesinde Pl 


