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PQtfz Grupu.1ada, siy si ve 
~~ke,.; vaziyeti a laftı 
A. k er ailelerine yardım işi kanunlaştırılacak 

h~ıiy ~ ara 8 A.A.- Cüm ı tir. Bu maddede Kute.hya 
1 tıı Gru ti llc Par isi Mec t1eburu Alaeddin Tridoğ· 
1.1\!Rüıa s:u umumi bey.ati lu ve Bursa mebu u Nev 
~•ıtır, at 15 te toplan· zadın asker ailelerine yar 

CcJ.se . dım işinin kanunlaşbnlma 
l~kip ı, .. nın llÇılmasmı mü sı hakkındaki takri rleri 
· ~urs"' 

rltiyc V ._.~Ye gelen Ha· 
car.ı e~ılı ş~k .. 
~ u son ~ u ru Sar , · 

L4~f ede ~Unlcrde inki· 
Qad· n ''"• • ıscler· b 1 sı ve 1tıkeri batt, but •kkında beya· 

."lı Uıtıuu~muş v~ bu iza 
d' o Unarak c Çe tas· 
'icr rtıadd . ruınamenin 

vardı. Heyeti umumiyece 
bu işi tedkik etmek üzere 
parti idare heyeti tarafın 
dan bir komisyon teşkili 
karar altına alınarak ruz· 
namede başk& madde olma 
dığmdan riyasetçe celse· 
ye son verilmiştir. 

'<'ıp l mı hey t \ 

. ~~-

Öiinkü pasif ko-
~~llma denemesi 
Dü~ ... "1.u.vaf f akiyetli oldu 

at 4 °~·ea 
te c~ ~ ıonra sa faiye e.kipi tarafından der· 

' \rer01ed V~Jce h b hal söndürü ö ~ bııh ssa dijıc.:, en 'Ye a er 
, . ~un~ 1 d b cenavar dü· Gençlik teşkilitmm para· 

tıp "d'l .. a ev · h şüt avcılara bu denemede , b\ ı dig- veı, ta -v: tchli~c ~ farı.edilerek takdire değer bir intizam 
"•i di.id~ 1

flreti verilmiş la vazifelerini yapmışlar• 
denflıbcrı tcblikçatrnarnasrna dır. 
&ığ eş dak'k e haberin • Canavar , Jüdügü çal· 
lif •rı1 •kla,.. 1 a Sonra halk illladan yapılan bu deneme 

c c • .. \•e ıc· d ı· h ld l'ilflt rı.baıına : ı~ler va. e po ıs, er zaman o u 
de bı,_11 Rıtrnışlerdir. ğu gibi, vazifesini mükem· ne,... ..-aat .. 1 av· . "<IC ta Şuren bu nıe en yapmıştır· 

ın~111flıi~te ~~s1~nda vali ~u Valimizle Parti Müfettişi· 
Qııı.d~oflıuta ayet Jandar- miz Yayladağına gittiler 

'4 ur nt 'Ye . Valimiz Şükrü Sökmen 
tcft'ı" "c'-·ıı·ı eaınıyet .. 1 P . M"'f . . . 

.., ıı; d suer u artı u ~t tışımu: 
but "t tn •. ctlerueyi F t 
b lla ~ Urak b a ırettin Tiridoğlu dün 
•ııtıd İı>lerj e -etmiş, öğleden sonra YaylaJağı· 

li.ir. zt' 0ldut: \l~ziLleri na giderek hükumet ve 
karı tıaat 8 1'orülnıüş· Purh işlerirıi teftiş eylemiş 

.... flıefru.. b~nkasında çı· 
c. ır y ve alcşam şehrimize dön-

/lQ/k -~il·_ ~~erdir. •· _ 

c u.ıl/a,,. 
o~e~heşi,,,.d '!'•lyo.._ IJ~ e 

>.ı 'Arsı~,•kın ••kar 
il •-«e •Yor 
'llllk vyOrk 8 
:ıa"ıı:b.la"~ki A. A. _ 
ııı,lQ •rıerirı AQlerikıdı 
lıırı ~a~ ıor "erdikleri 
l'tkat rıub,, "' e, ~"rupa 
Qı ı, b l ~8tkisi d • 
~"cud u Unan n e ha. 
ısa u ıo}'lcd· orduların 

~ ui ır. 
d rı o el n kişil'(;. 
\q 'i r ııau 8 ı bır AI 
et~~ "aoaıllv uıillristan 
lık b· tcdit- Y•ya b .. • 
ti ır ıl\ı . 3() l b· ucurn 
.ı~~ illan •n kişi. 
'lir, ~ erı hucu Ord"•u da 
b'tbt llbtclif Qı etrne&c 
aQ dcQ <:eph le-

'1'~ l ıni( elerde 
"ko .. Yon Yu 

tı ıle 8oo bi~ 

ırakta 
Askari ... bir k•blna kuruldu 

Beyrut 8 A. A . -
Bağdattan alman haberle· 
re göre, Raşid Ati Geyla 
ni yalnız ukerlerden mü· 
rekkep bir hükumet kur· 
muştur. Kabinede ezcüm· 
le Gend Kurmay Başka • 
nı General fanin Zdki, 
ınotörlü kıtalar kumanda· 
nı General Fehmi Sait 
hava kuvvetletleri kuma~ 
Janı General Mahmud Sü 
leyrnan ve MHh müdafaa 
direlctörli Nanıılc paşa bu
lunmaktadır. Her tarafta 
ıükun hüküm sürmektedir, 

kışilik Yunan ordusu ve 
300 bin lngiliz f.&kerl var 
dır .. 

ltalga müı -
ferid bir sulh 
qapmak yol
larını aragor 
Papa bir tavassut yapma
Oet hazır • Fakat Alman-M 

lar mani oluyor 
Nevyork & A. A. -

Bir gazetenin Rom mu • 
babirinin bildirdiğine gö· 
re, ltalya Kralı Viktor E
ınıuıuel müoferid sulh 
y pmak istemektedir. 
Pr.ens Hombert ltalyanm 
harbe nihayet vermesini 
görmekle çok mesud ola· 
caktır. Fırsat düşerse Pa· 
pa bir ltalyan mütarekesi 
ne derhal müzaheret eyli· 
yecekbr. Eski ordu ku· 
mandanları böyle bir mü· 
tarekeyi imzalam ğa hazır 
dırlar. Faşist 'Partisinin 
sağ cen•b muhafazakarla· 
rı ltalyayı bitaraflığa göH.i 
recek herhangi bir yolu 
kabule h:ızırdır!Pr. Fakat 
Almanlar mani olarak ha 
yir diyorlar. Alınanlar 

ltalyanııı kontrolünü elle· 
rin~ almışlardır. Cenubi 
Akdeniz sahiUerinde ya · 
pacakları harakit için Al 
manlaruı köprübaşı vazife 
si görmekte olan Trablu· 
sugarbe ihtiyaçları var· 
dır. Almanlar iyi biliyor· 
lar ki kendi kendilerine 
bırakıldı klan takdırde 
Trablustaki Italyanlar in • 
giltereye müracaat ede • 
rek lta\yaya nakillerini 
istiyecek1erJir. 

lşkodra 
Yugoslsv ordusu tarafın· 

dan ifgal edildi 
nevyork 8 A.A.- Üçün 

cü ve dörduncü Yugoslav 
ordulaları ~iddetli bır top 
çu hazırlığından va saat· 
larca süren bir muharebe 
den sonra İşkodrayı işgal 
etmi~lerdir. Cenubugarbi 
Amavudu laı:ı silratle gön 
derilen Alman tırol kıtal 
rıı:ıto muvasalatına intiza• 
ren ıtalyan ku.vvetleri lş· 

kodranın Şimuh Şarkisin· 
de bulunan daghk mınta· 
kada anudane bir mukave 
met göstermektedir. Yu· 
goslavlar Arnavutluk. cep 
beıinin dığer mıutakaıa· 

rmda ve bilhassa .Kosve 
yı:yla anda İlerlemişlerdir. 

Bir Alman teklifi 
Berfin 8 .A.A- Dogçe 

Aglıuanya Çaytong guete· 
si golç paşa şirketi unva· 
nile bir Türk- Alman ve 
Türk Aaya şirketini ihdası 
nı te~ lif eylemektedir. 

Almungani
çin saldirmış 

Berlin 8 A.A.- Husu· 
si bi~ muhabir bildiriyor : 
Siyasi Alman nıebafili A l· 
manlarm yalnız Ba kanlar· 
daki İngıliz kıtaatmı imha 
ıçın de~il , Yugoslavva 

hükumetini tedib içinde 
harekete geçtiği ve lngilte• 
re ile birleşen her Avru· 
palı devletin Alman dav"
sma ihanet itmi(sayılarak 
tedib olunacağını beyan 
etmektedir. 

Eden hareketi 
idare ediyor 
Şimdiye kadar Alman hü· 
cumlarının neticesi nedir 

Atina 8 A.A.- Müsta· 
kil Fransız ajansmdan : 
lııgili= hariciye nazırı C:den 
lngilterenin Yugoslavyada· 
ki elçisile tf!mas tasis eyle· 
miş ve elçi Edene malumat 
vermiştir. Elçi maiyeti er• 
kanile beıaber sağ ve sa~ 
}imdir. Fakat emniyet ha· 
kımmdun nerc:~de dolduğu 
şimdi liksöylenmemektedir. 

Y ugosla vyadaki askeri 
vaziyetin hulasası şudur. 
Yugoslav ordusunun arka· 
sına indirilen Alman para· 
şütçüleri derhal imha edil
miş, Almanlar büyük feda· 
karlık v~ gayretlerine rağ· 
men hemen hiç bir teTakki 
elde edememişlerdir. 

Ankara sakin 
Berlin biSyle diyor 

Berlin 8(A.A.) - Bir hu· 
susi muhabir yazıyor : 
Alman hariciye nazaretin· 
de yabancı gazetelt<rin sor· 
sorduğu suale A.nkaranın 
çok sakin olduğu, Türk 
gazetecileri arasında fileir 
ihtilalı mevcut olmasına 
rağm en v11:tiyetin nor..nal 
buluduğu,Alınanyada Turk 
tabaalarına karşı biç bir 
tedbir alınmadığı cevadı 
verilmiştir. 

Hür Fransızlar Balkan 
harbine iftirik edecekler 

Kahire 8 .A.A- Hür 
f.ransı:darm Lideri ~Gene· 
ral Dügol buraya gelmiş· 
tir. Genaral hür Fransız 
kuvvetlerinin Balkan har · 
binede iştirak edecekleri· 
ni ve kendisinin "Balkan 
cephesine gideceğini söy-
1 emiştir. 
Alman paraşütçüleri yaka 

landı 

Atina 8 A.A.- Trak· 
yada Yunan hatları arkası 
na İr\erı 120 Alman para· 
şütçüsünün 70 i esir alın
mış 20 si öldürüınıüş ve 
diğerler kaçabilmiştir. 

Fırtına yakın 
Fakat henüz patlamamış 

Vişi 8 A. A . - Paris 
Soir gazetesi yazdığı 
bfr başmakalede ~ Balkan 
harbi "arşısmda Türkiye· 
nin vaziyetini tetk!k ede • 
rek diyor ki : 

" - Tür~iye bu vazi· 
yet karşısında ibtiytt~lı ha· . 
reketind'en ayrılacak ıoı ~ 
Bunun için her şey Bul· 
garistanın liattı hareketi• 
ne bağlıdır. Çünkü Meriç 
nehrinin civarına vukubu· 
lar.ak herhangi bir taarruz: 
Türkiyeyi harekete getirir. 
Fırtına yakın, fakat patla· 

ırıamışhr. 

Cephedeki Yunan f&hir· 
leri boşaltıldr 

Atina 8 A. A. - Cep 
henin arkasındaki 50 bin· 
den fazla nüfuslu Yunan 
şehirleri halkı gürültüsüz· 
c~ tahliye edilmiş ve bun· 
Iar lngilir. vapurJarile şim· 
dilik nıeçhu l yerlere gÖ· 
türülmüştür. Bu tedbir, 
Fran~adaki muharebeler· 
de elde edilen tecrübeler 
üzerine ahnmıştır . 

Bir Yunan tebliGi 
Atina 8 A.A.-Bu sa• 

babki Yunan tebliği: Ce· 
nubi Sırbistand& .• barbt:·,Q 
den Yugoslav ordusu şid 
dt>tli tazyik altında geri çe 
!Jcilmekte, hududumuzda 
kahraman ordumuzun sol
cenahını ac;ık bırakmakta· 
dır. Buna rağmen ordu· 
muz tasavvur edilemiye· 
cek derecede yüksek şah· 
si f edakarlılcıarte. çarmış· 
makta ve ecdadımızın 
topraklArını karış karış 
müdala~ etmektedir. 

SON DAKiKA 

Çok müthiş 
bir hücum 

HıR ALMAN ŞE.HR1NE 
30 BiN l30MBA ATILDı 

Londra 9 A.A.·- İn· 
glliz tayyareleri dün akşam 
Alınaııyanın en büyü" de 
·niz üssü olan Kiyel Lima· 
nma dalgalar halinde hü· 
cum ~derek 30 bin bomba 
almışhardır. Şehir bir alev 
}lğtnı halindedir. 
Yunan ordusu kahraman· 

ca dGöüşüyor 

Berlln 9 A. A. - Al· 
man askeri mehafili, Ma· 
kedorıya cephesinde harb 
eden Yunan as't:erlcrinin 
büyük bir ceaaretle dôgüş 
mekte olduğunu söylemek 
tedirler. Makedonyadaki 
Alman ileri hareketinin 
hedefi ltalyan ordusile •ir 
leşmektir~ 
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Milli Oyun ve türkiiler 
Halkevlerinin kuruluş 

yıldönümü Ankara Halke· 
vinde kutlanırken heyeca· 
nm bazan ~on haddini 
bulduğu gö. tmekte idi. 

Bu Lryec. n; muhtelif 
Halkevlerinden merasime 
iştirak içi11 geJen ve mem 
Jeketlerinin milli oyunları 
nı büyük bir mebaretle 
oymyan halk çocukları • 
nın l:!eyredilmesi sırasıııd!'& 
hissediliyordu. 

Halk çocuğu; kendi öz 
malı milli oyununu; benli· 
ğine sindire sindire o iç -
ten hissederek kendi evi· 
nin ona müşfik bir kucak 
gibi açık sahnesinde oy· 
ııuyordu. 

Parti ve halk; 1kucak 
kucağa, lcolkola s rnıaş 
dolaş olmuştu. Gönül bir· 
liği ve beraberliği içinde 
coşup kaynaşık•ı. 

* • • 
Sivas " Halay " mı 

seyrederken Hatayın Rey 
haniye Kırıkhan muhitinin 
Rabanlı, Çoşlu, Bahadırlı, 
Kc.dalh gibi Türk obaları• 
nm oy ml rını hatırlama 
mı k imkansızdı. Bu birçok 
memlt'ket oyunları içinde 
bilhassa Sivas oyunlarını 
seyrederken Hatayı düşü· 
nüşüm, bu iki diyar ara · 
smdaki vaktıle olan sıkı 
münasebattır. 

Hatayın saydığım fürk· 
men oyunlarının her sene 
yaz! rı (Uzun Yayla > diye 
kervan katarlar ile yola çı 
kıp Sivasta karar kıldılda· 
rını yaşlı aşiret büyükle • 
rinde.ı işittik. 

Yazıo Hatayda yok et 
tiği nimetleri " uzun ya'j· 
la ,. da oulurlarmış. Ko • 
na, göçe yol alan kafıle • 
ler yollarındaki oymak ve 
obal rla bazan dögüşerek 
hazan barış rak menzili 
maksudlarına va.rırlarmış, 
bütün bu mihnet uç ay 
sürer, kışan tekrar ( yurd) 
l&rana döner lermi:;;. 

Uzun yaylada yaz ay· 
ları oyunla, eğlence ile 
ve diğer i ıyaçların tatmi 
ni ile: geçer. 1iı. 

Bakı.m Sivash oynar • 
·en; kilim dokumasını; ha 
muru yoğurup, sacda ek· 
mek pişirmesini, cırıt oyu• 
nu ' hareketlerini de mü 
ziğine, ( davul ve zurnası 
na ) uydurarak göstermek 
ıstiyor. 

Evet dedim; vaktile 
doğar doğmaz l kilimlerin 
üzerinde sizlerle güreş ya 
par, pişirdiğimiz yufKa ek 
meği ayra ıa bahrarak bir 
iikte yerdik. Yetiştirdiği • 
miz küheylan atlarla oy · 
nadığımız " Cırıt" ta kim 
bilir biribirimize kaç cırıt 
alladık •.. Bu yakı 1 mi.ana 

.sebattır ki bize milli müca 

Bey Abdullah Bilgine: 

del~mizi yaparken Sivtısh 
yı yanımızd~ buldurdu. 
E~ buhranlı zamıınlardan 
bir gündü. Sivastan gelen 
;ki fşarh Türke Kırık • 
banda rastladım. 

"Biz,sizlerden kız alıp 
verdik, yıllarca heraber 
yaşamışız. Dost veyAhut 
akrab bi.zi ne sayarsanız 

s&ymız. Kara günde dost· 
luk belli olur. Eğer lazım 
sa biz Afşarlılar yıudımı· 
nıza gelmeğe hazırız.,, di 
yorlardı. Buna lüzum yok 
tu. Çünkü o zaman hudut 
ta bekliyen mehmetçilder 
de Sivaslı gibi düşünüyor 
ve emir bekliyordu. Siva 
sm kahraman çocukları· 
na çok yakışan oyunları· 
nı seyrederken bu yayla· 
nın yağız ve tunç yüz· 
lü, şimşek bakışlı mert 
ve fedakar Afşıuhları göz 

lerimde cıınlandı. 
Kara günler çoktan 

geçti. Bu gün n de 
onlnr gibi mesut ve bahti 
yar bayrağımın al tında yaşı 
yorum. Yurdum Anayur· 
dun aynlmaz bir parçası 

halinde milli hudutların 
içirıde milli ve mukaddes 
vazitesini kardeşlerinin ya 
nınJa ve belki de hudut 
boylarında yapmalc.t dır. 

imdadıma koşmak istiyen 
Sivaslı Afşar çocuklatı 
belki de cephede icabe· 
derse benimi~ yanyarıa dö 
vüşeceklerdir. O zaman 
içirı davaı benim kurtulın m 
dı. Şimdi davamız kurtul 
muş toprakları müdafaa ve 
muhafaza almelctir. De· 
ğişen >'!ayenin ayni eleman 
ları omuz omuza ·ve diz 
dizedırler. 

• • 
* 

Gönül isterdi ki o bü· 
yük günde Halayın öz ben 
!iğini canlandıracak olan 
katkıntısıı Türk oyuulc.rı 
nı seyretmek fırsatını bul 

sun. 
Davulun ıümbürtüsüne 

zurnanın vaveylasını kata
rak kadm erkek kol kola 
oynaııan (Halay) ları Si· 
vaslalar ve dığer yurt 
parçaları gibi biz de An· 
karanın takdir dolu gözle 
rine arzedem~zmiydik. 

Elbette ederiz. fakat 
çok ciddi bir alaka ve 

esaslı bir tedkilıc ile 
Memleketin en küçük 

işlerine bile ciddi Vt! sami 
mi bir alaka gösterip ve· 
sarsılmaz bir azim ile onu 
muhakkak başaran çok sa 
yın Vaıimiz Sökmenslİer· 
den, P rti Reisi Abdullah 
Bilginden ve Halkevi Re
isi Rifat ecdet Evrimer• 
den bu memleket işini de 
baıarmalarmı beklemek 

Yardım_sev~r l~~l~'!!,ir~':.r.!~=k 
fer ce"ııgetı e 1 ko~ferans ~~r.~i- .. 

E Aza ~ safıfl 
lınacak 

Yapılan teberrüler Neşnyat ıv1udurumuz 
Yardımseverler cemi· St-lim Çelenk dün Parti 

Soöuksu Eöitmeıı ""rf 
MüdOrlüöDnde" •'' 

Kurs için satın ah11 9 yetine para ve ayniyat te a~ma Demirk~p~üde 
berrüü devam etmP.ktedir. bır konferans vermışhr. 

ıı..ı· • 6 kalem erzakrn 4 r,.ıs ol 

Un fabrik tör!erind~nBekir Neşriyat müdürüraüz, ci • 
Atahan ile Necip Bal ·Ce· var köylerden t~pl~n.~n 
miyete birer çuval un ver 1000 den f zla boylunun 

de yapılan münaka~a!1 t 
lip zuhur etmem1.;-tıt• 
z kın müharnmeo fıatı: 

mişl~rdir. Cemiyet bu ha hazır bulunduğu bu top· 
vatand ı lcntıda dünyanın bugünkü 

tırılmış ve ını.uı• 

10 gün müddetle te' 
eıfüe ·14 Nisan 941 f' fi 
tesi günü saat 1 O da ~1 

han Belediye daire~: 
yapılmasına karar "et' ııı 

yırkske-~er kt ş ara vaziyetini v~ bu vaziyet 
şe ur etme •r k .ı bAkA · d 

E ık. ar~ısınua u umetın u· 
vve ı ~ 'd ~ b. l . rumunu, ı ıgı tecı ır erı 

~erkezinde 2 antatmış, sulhu muhafaza 
tınyag1 ve. ır ·• c de için elinden ıc.len h~r te· 
un dağı,.jı uıştır. yi yApıın Ti.ırkiyenin oü • 

tir. Erzakm mubaıJl 
beJelı ile miktarı tJŞ~~ 
yazıl:d1r. 10800 kil~~ 
nevi ekmek kilosulJ il 
50 kilo Şehriye kilOS ~ 
k.ıruştan 200 kilo f 
uzlim kilosu 30 kurfl 

Cem· ;ete teberrüde bu tün ihtimalleri gözönüııde 
ıunan hayırsever Yurtdaş· tutarak hazırlaudı~ını, is· 
ların adlarını yazma~a de tiklal ve toprak bütünlü· 
vam '!diyoruz: ğüne yapılacak en küçük 

bir tecavüze Türk milleti 
nin tek bir varhk halin· 
de ve Milli Şef'in etrafın 
da sarsılmaz bir kale gibi 
kısrşı koymağa hazır oldu 
ğunu izah etmiştir. Konfe 
rans derin bir alaka ile 
dinlenmişt!r. 

Kuruş 

Bayan Saade Halef 
• SaJiLe tren 
" Fatma Develi 
,, Refia Atay 
,, Nahide Kovacı 
,. Nu;iye Kuı u 
,. Lütfiye Yurdal 
,, Şaziye Koyuncu 
" Vedia Halef 
,, Raife Masaracı 

,, Afife Miııcioğlu 
,, Medihe Alkuş 
,. Feride Han yolu 
,, Miioibe Gür 
,, Safı! Y urdal 
,. Münire Zahur 
,, ıkbal toel 
,, AleksanJr Mihşi 
,. Münire Beyluni 
,, Yorgan ti Beyluni 
,, Firuz Nekip 
,, Azıniye Hubbez 
,, Dürdane Tosyalı 
,, Kadriye Sefer 

Yekun 

250 
250 
250 
250 
250 
150 
120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50 
25 

30.45 
~ .............. ~ 
hakkımızdır. 

Kırıkhan, Reybaniye 
ve havalisinde hala yaş•· 

yan halk şairlerimizin şiir 
terini, destanlarını ve türkü 
le •ni toplamak, mevcut 
oyunları tedkik edip onla 
rı uğradıkları gerilemeler· 
den kurt rarak yeniden 
organize ve islah edip 
sahne tekniğine uydurmak 
muhakkak ki kolay bi.. iş· 
değildir. 

Buııunlıii beraber başla 
çok savın ve eşsiz Veli· 
mize, Parti ve Hatkevinin 
kıymetliReislrine ve bütün 
parti teşkilatındaki arka.:._ 

daşlarımıza tam güv ni· 
miz olduğunda bu · 

1 şımdıden hali 
bakmakla ya 
ata ı;ahip olr c. •. 
yız. 

!unm~ \ 

Reşat Mursaloğlu 
Not: 

Reyhaniye Kırıkhan ve 
havalisiııden maadtt11şüpbe iz 
Hatayıo diğer bölgelerinde 
de bu kıymet ve ehemmi· 
yette milli oyun ve des· 
wntar mevcuttur. Lakin o 
bususta malumatım olma· 
dığı ıçin birşey yazamadım 

200 kilo Salamura P~ 
kilosu 50 kuruştan 2 ~ 
lo Makarna kilosu )Sırı 
ruştan 20 kilo sar• 

kiloıu 20 knruştan o~ 
KAYIP Murl 

Bu akşam ki konferans 
Hatlcevimizin tertip ettiği 

seri ukonferansların13cüncü 
sü bu akşamsııat2lde verilA 
cektir. Koııferansın mevzuu 
•'Akınlar ve Akıncı· 
lar ,. Konferano;çı erkek Ji 
seai tarilı Öğretmeni Se· 

• lskenderun ka
bağlı Karaağaç fe0 
köyüne ait resrnt 01 

• 1 
zayi olmuştur. Yeıı1; 
tmlac ğından meıkil' 
h .. ·· h"'k ·· oıııı' urun u mu 
ilan olunur. ___/ 

be-r Sönmezdir. 

Neşriyat Müdüt6 

Selim ÇELEN1' ı. 
C H.P.m•thu~ı A~ 

Nakliye " .. ünakasast 
O.Antep inhisarlar baş Müdürlügünden 

1 ~31 Maddeden ibaret ş ırt namesi mucebi G.~~1 
lnhısariar başmüdürlüğü. Müskirat fabrıkası 'le 1 

maddede isimleri yazıla inhisar idareleri ve 111ııb'• 
ara~ı~da gelecek ve .g~dec'"k. :-mval v" eşyanı~~' 
ye ışı 6-4-941 tarıhrnden ıtıbaren 15 gün. IJJll 
eksiltmeye konulmuştur. ı 
2- Eksiltme aşağıda gösterildiği üzere iki cıbe 
yapılacaktır. 

Narh-Antep , Antep Narlı 
Narlı-Kils , Kilis-Narlı 
Narlı-Nizip , Nizip -Narh 
Narla-Birecik, Bireci~Narh 
Antep-Kils , Kiıis -Antep 
Antep-Maraş, Maraş Antep 
F.paşa-Antep, Antep F.paşa 
F.paşa-Kilis, Kilis F.paşa i 

" -Nizip, Nizip F.paşa fe\ft~t!" 
" -Birecik,Birecik F.paşa '' bt 

Antep-Kilis, Kilis-Antep 8~ 3 -Eksiltme kapalı zarf us'1füe yapılacaktır· ~ 
cihet üzerinden verilecek teklif mektuplarınd•~ f 
sinin füth muvafık ğörütür ise ihale o cihette 
lacaktır.. . . eti~ 
4- Eksıltme21-4-941 t rıhm~ tesadüf ed ~ 
1esi günü saat 16da G. Antep inhisarlar bll~ 
lüğünde .müteşe~kil ~omisyon huzurunda yDP~ııı 
5-Nakh taahhut edıtecek eşyamn c;insi: M•.,~
türı, Tuz, İspirto ve lspirtoıu içkıler, kuru ~ ıı 
den Kömürü barut ve av mlt.lzemesivebuÖlat 

11 

inhisara ait sair emval ve eşya be 
hunı~rm muh~m~en . miİchr tutar• 0e 

Narlı ıstasyonu cıhetıle mıktarı S,548000kilo be 
liradır. F.paşaa " ,, 4,831)()00 " .~~ 
6- Muvakkat t~minat mikdarı Narlı yolu,,'~~ 
lira75ku.ruş Fevz.' paşa yolu için 3383 lira 8' .;J~ 

lsteklıler teAk~ıf mektuplarını ve temi~~t de 
rını v~ kanunı ıkametgah ve ticaret sicılıtl ~ 
olduk~.arı~~a dııir ve~ik'.tla~ını 2490 numtt;r~~ 
32,33uncu maddelerındekı tarifat dniresııı . 

.. - t b k d k • . ıJJI~ gunu saa on eıe a ar omısıyona ver 
caklardır. 

?- Şa~tnameler bu ilanın yapıldığı m~b•1 

ıdarelerınden bedelsiz olarak alma biht· 

LJalkta ALTIN HIRSIZLARI rı:;~~ 
n~ Pekyakında KAN DA 


