
(Sayısı heryerde=2 kuruı] 15 ikiuciteşrin 1940 .... Cuma ------
1 Şükrii BALCIOGL& 

. ·Sahibi ve Bas muharriri 

İRzeteye ait yazılar Neşriyat 
,,fülürü adına gönderilmelidir 

llinların her keiimesinden 
~kuruş alınıt ücret peşindir 
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Vilayet umzımi 
meclisi 

Fevkaıade toplantıya 
çagnldı 

Vilayet umumi Meclisi 20 
son teşrin 940,Pazartesi günü 
fevk~lade bir toplantaya da· 
vet edilmiştir. 

Meclisin bu toplantısında 
B"lediyeler birliği Hatay 

şubesi idare hey~ti azaları 

seı;ilece ktir. 

Lik maçları 
başlıyor 

ilk iki ~aç ı>azar 
günu yapıhcak 
Bölge Beden Ter biyesi • 

ııiıı • tertip ettiği tik maçları 

~önümütdeki pazar günü baş· 
~ hyacaktır. IMaçlrır şehrimiz 
i.Gençlik kışl sında yapılacak 

hr. 
ilk maç pazar günü saat 

13 le Kırıkhan - Reyhani· 
ye arasında ikinci maç ta 
Antakya lskenderun ara · 
sında yapılacak, bir duhuliye 
il.. iki mdÇ seyredilebilecel:, • 
tir. 

Maçların çok heyecanlı 
olacağı t2hmin edildiğinden 
sayın halkımızın bu fır.sah ka 
çırmıyarak güzel oyunlar sey 
redeceklerin~ şüphe.. yoktur. 

Lik maçlarına önümüzde 
ki pazar günleri devam edi· 
lece~ ve h ~r pazar iki mac; 
yapıjackhr. 

Marsel Balit 
Yoksullar cemiye• 
yetine 600 lira te· 

berırü ettr 
lskenderun tüccarmclan 

M~rsel Balit fakir kimsesiz 
ve Yoksullar cemiyelinr> 600 
lira lt•berrü t>ylemiştir. Ct>ınİ 
yd, bu hayırsever \'Ulanıfa a 

teşf"kkür etmektedir. 

Hac• Durnıuş bendi 
yıMırılacö,k 

Sıhhat nılidürlü~ü~ Haci 
Durmuş brndiııin teressüb,at 
yap'.lrak sivrisinek ve bilnetl 
ce dvardaki mahallelerde 
sıtma yaptığını bir raporla 
Belediyeye bildirmiş ve Be 
lediy encümr.ni, mezkur ben 
din yıktmlm sma kıtrar ver 
mişlir. 

Şeke1: Fiatlarznın 
ArttırılacağıJkaligen galan 

!Memleketimizde~ihtiyaçtan çok fazla şeker 
!stoku mevcuttur::- llhtiyaca gör~ yurdun 

her .. tarafına gönderilmektedir 
Ankara Son günlt:rde te v" bunun içın bıçbir ka-

halk arasında şekc ·r fiatlnrının rar olmadığını ve yurdumuz 
arttıralacağt etrafında bir şa- da hıılkımızm istihlak ede-
yıa dolaşmaktadır. ceği mikdardan fazla stok 

Bir kısım halkımızın bu şa · şeker bulunduğunu beyan 
yıalar üzerine endişe ettikte· t!tmektedirler · 
ri ve !azla şeker aldıkları Verilen malumata göre, 
görülmüştür. Aliikuli makam yurdun her tarafına ihtiyaca 
lar bugünk fiatlarrn arttml· tekabül edecek mikdada.ı 
masını katiyen tekzip elmtk şeker gönderilmektedir. 

Berlintle Humburg l 
Resmi bir tt!blığ 1 Alnıanyanın bu en 

neşr.edıldi güzel şehr~ bir hara· 
Berlin 14 (a.a.) - Sov· ı beye döndü 

yet Hariciye Komiseri Molo
tofun birinci ziya,.etinden 
sonra neşrt"dilen r~smi bir 
tebliğd<-, bu ziyaret esna
sında Molotofuıı Hitler ve 

Londra 14 (a.a.) - Al· . 
manyanın ikinci şehri ve 
evvelce büy'ük deniz ve 

Ribeutrobla mülakatlarda 
bulunduğu miizakerelerin 

ltalgan harp 
gemileri 

Nasıl imha edildi? 

Londra 14 A. A. - in 
giliz matbuatı, İtalyan filosu 
na Taranto körfezinde indi · 
rilen öldürücü darbenin de · 
niz muvazen'!si ve beynelmi
lel siyasette vukua getirece• 
ği sarsıntıya işuette mütte
fiktirler. Bu z~for ilan olunur 
ken, Hariciye mür.teşarının 

Anm kamarasında lngiltere 
nin Tanca mıntakasının tah· 
kimine asla razı olmıyacağı· 
nı ispanyaya tebliğ etıiğine 

dair beyanatı bunların tceyüd 
ettiğine delil telakki edilmek 
tedir. 

Gazeteler, ltalyan filosu· 
nun parçalanmasının mihver 
devletl~rinin harp planlarını 
yeniden tespite mecbur ede 
ceğini beyan ediyorlar. Ta · 
arruzun vukuu hakkında tııf
ailat . V"eren O eyli Meyi mu -
habiri zaonolundu~una göre, 
ilk olarak 500 librelik bom· 
balar taşıyan lngiliz bombar 
daman tayyarelerinin Taran· 
to üzerine gddik! ~rini ve 
düşman denizaltt\ar1ı.m baş· 

kcırşıhklı bir itimad havası 

içinde geçt!rek.iki' memleketi 
alakadar eden bütün mese· 
lelı:rin tam bir aıııa~ma ile 
halledildiği bildirilmektedir. 

sancıyi merkezi olan Ham· 
burg logiliz tayyarelerinin 
bombardımanlariyle o ita.dar 
tahrip t"<lilmışdir ki, fabrika
lar, inşaat tezgahla:ı ve mu· 
azıam doklara bugün tam 
bir har.abe dlaliııcie<lir. Naz~- belası olan bu tayyarelerin 
le~ bile artık bu şehırJo çalış bômbal"ırını savurduktan son 

Mısırda 
Parlamento dün açıldı 

nıak imkanı olmadığam tes· ,·a mitr.alyözlerile gemiler Ü· 

lim ederıek tııhribten kurtu- zerine cehennemi bir ateş aç 
lan fabrikalarını Şarki Pr.us· tıklarını kaydediyor. Bu tay· 
yaya ve Polonyaya nakil yareler bundan ,c:,nra liman 
mf'cbu~~yetind(: kalmışlar.dır. iizerinde dolaşarak müthiş 
Bu şehirdeki işsizlerin sayı· torpilleri ile gelmekte olan 
sı mütemadi~en artarak bu· tayyarelerden mürekk,.p taar 

/n_gilterenin 
harp masrafı 
Günde 14 milyon 
lngiliz lirasına çıktı 

Londra 14 A. A. - ln
gil iz Maliye Na~ıra. lngiliz 
mükelleflerinin ilk taksit ola 
rak 32 m\lyon ingiiiz lirası 
fazla vergi ödediklerini ve 
lngilterenin gündelik harp 
masraflarının 14 milyon in ~ 

g:liz )insana yükseldiğini, 
bunun 12 milyon Hrasmın 

hup levazımı •mosrafı olduğu 
nu beyen etmiştir . 

Zafer Yunanistan 
ve Amerikada se· 

vinç uyandırdı 

Atina 14 A. A. · Taran 
to körfezinde lngitiı hava 
kuvvetlerinin kazandığı hü • 
yı.ik zafer bütün Yunaııistaıı· 
da büyük bir sevinç uyandır 
mıştır. Siyasi mchafil, bu za· 
ferin birinci dereceJe bir 
zafer olduğunu beyan etmek· 
tedir. 

Nevyork 14 A. A. - liiı 
tün Amerikan matbuali, Ta
ranto zaferini büyük başlık

lcırla t~barüz ettirmektedir. 
Gazeteler, Muııolinin en çok 
mağrur olduğu safft lıarp ge 
milerinden yarısınrn ortadan 
kaıkmasl ve en iÜıide Ital • 
yan alaylarmm Yunanhlar 
tarafından imlıasını kaydede 
rek Musolininin bundan çok 
müteessir ve harbe girdiğine 
peşiman olduiurıu yazmakta· 
dırlar. 

Kabire 14 (a.a.) - !vlısır 
Parlamentosu bugün kral Fa· 
rukun bir uutkH~ "çılmıştır. 
Kral, ~imdiye kadar Mısır 
Parlamentosunda söylenen 
nutukların r.n kısasını söyle· 
miş ~e Mısnn bugüpkü h~ttı 
hareketin; izah ederek lngil· 
tern·iler dostluk ve ittifak bağ· 
larımn takviye edil.Jiğini, Mıs· 
rın hakimiyet ve istiklaline 
karşı vuku bulacak her ha· 
rekete karşı de.rJıul Jıarekete 
geçileceğini, bu .siyasetin Mı
sır halkmın 3rzusundan mül
hem olduğunu beyan et· 
miştir. 

gün birbuçuk milyon l var· ruz dalgasını himaye etmiş-
mışhr. · Almanranın en bu- lerdir. Torpilci tayyareler u;; 

d · d b l · · çok v su tt "·•kınayan ltalyanl r, bu zırh· 

Parlamento toplunırken, 

Başvekil Hasan Sabri Pa~a
f111l ı öldüğü haber verilmiştir. 

lskenderiye 14 (a.a.) -
Diin akşam < lsken<leriyede 
iki dda alarm işareti \'eril· 
tniş ve; l>ombalar atılmıştır. 

lnsan zayıah yoktur . Hasar 
çok ~ı.c:hr\. 

yük enız tezgahları ınebaıi ar e erını agır re e v 

yağ fabrikaları, tasfiyehaneler indirmişlerdir. lılcırın sayısı üçe indiklt'n 

f b Altı Saffl ı' l1lısır a sanra artık derıizlt'rd~ dola .. 
sıra sıra a rikalar bugün~ . . ıarp zır 1 T' 

çatısız dört duvardan ibaret malık ıken açık denizlNe nıak imk;ln~ ka\uııumştt.r. 
birer harabe halinde<lir. Bü- EN SONDAK KA 

tün raporlar tahribatın yalı· J.i / V 
mz sınai ve askt>ri lıedeller~· a yan-~ anam 
münhas~r kaıdığım göster- harb 1; 

mektedır. ı. 

Uzakşarkta lngiıiz 
Saşku mandan lığı 

Londra 14 (a.a.) İngiltere 
Uıakşarkta L>ir Başkuman· 
danlık ihdesma karar vermiş 
ve bu mKkama Hava Mare· 
şahnı tayin eylemiştir. Uzak
şarktaki bütiin lngiliz kuman. 
danları bu Başkumandanın 
emrine ...,·erilmektedir. 

Yunanlalar umuu• İ 
bir ilerleyiş kaydet
tiler ve J.O ltaly.an 

tayyaresi düşürüldü 
Atina 15 A.A. - Yundn 

Başkumandanlığı tebliğ edi)lor: 
Cephede şi<ld~tli topçu ate 

şive piyıtde muhurebdr.ri Jün 

Yıınan matbu 
atı soruyor: 

· İtalyan donadması 
nerede?~ 

Atina 15 A. A . Evvelce 
çok mutaazzım olan Korriyera 
peıasera ltulyan gazetesi dür 
kü nushasmda şunları yazmak 
tadır: "ıtalya, tarihinin en bul 
ranlı zamanlarıcıı yaşamakta 
ve d~niılerde ınütiıiş bir <lüş 
manın tehdidi altında bulun
maktlldır. ıtalya donanmasmıı 

Fedakar ve Kahraman 'f{ataqlılar! 
' 

de devam dmiştir. Düıi 27 
ltolyan esir edilmiş,Görice ve 
Ergeri tayyarelerimiz tar.af ın
dan bombardıman edilmi~tir· 

Londrl\ 15 A. A. -

vazifesi ço1' ağır olacak.tır.,, 
Yunan matbuatı itaiyan ga 

zetesinin yazılarma şu cevabı 
vermektedir; Kış geldi, yağmur ve soğuklar başladı. Hepimiz sulh, sükun ve huzur içind" >daları· 

ettiğini mı2da y11naıı bir ocak, sıcak bir yuva bulunuyor. Bize hu saadeti kimin temin 
biliyoruz. 

Hudutlarda gece gündüz karda, fırtınada ve yağmurda canımızı, malımızı ve toprak-
larımızı bekliyen Mehmetçik. 

O, Yurda karşı m11kaddes vazifesini öderken, bizim <le ona karşı ödenecek bir bor
cumuz var. Ona hediye edeceğimiz bir çitt yiin çorap, bir yün kazak ve bir pamuklu 
nıiııt11n, onun kutsıtl vezif~sini claha kolaylıkla ve rahat yapmasını temin edect."ktir. Bıı 
suretle biJ <le Vatan müdataRsına işirak etmiş olacağız. 

Ka~ılay, hamiyetli ve yurtacver vatandaşları bekliyor! 

Röyter Aianst Atina~an bil· 
diriycır : Yammlılarm muka· 
bil taarruzları neticesind~ u· 
nıumi bir ilerleyiş k:lydPdil • 
miş ve mukabil ltalyan laar· 
ruzları püskürtülmüştür. Düıı 
kü büyük. hava muharebele· 
rinde ltalyanların 10 tayyare 
si düşürülmüş ve Yunanlılar 
yalmz 3 tayyare kaybetmiş • 

Bu feryada kartı tek sual 
sorar.ağız: İtalyan donmıması 
nered~dir. ? 

:.terdir. Yuııan ordusu Ga 
·riceyi muhasara etmiş vaziye t 
tedir. lmha edilen uçuııc 
1tnlyan ~ırkaMımn döküntü!~ 
Y.J.Jn nhl r tısrafından topl 
maktadir .. 
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Milli korunma kanunu Bir iki satırla 
---3- Nevyork 14 A.A.- Ame 

Madde 26 - Hükumet, halk 
ve milli mıidl\f an ibtiyac1nı 

karşılamak ve ihracatı tanzim 
etmek veya müstahsili kom 
mak maksadile memleket mab 

Toptan, yarı toptan ve pa· 'rika Cümhurreisi' Ruzvelt, 
rakende ticar tte , tacir sıfatı memleketi alakadar eden Ha 
nı haiz hakiki v~ hükmi ~a· rici ve dahili mesdeleri süku 
hıslar arasında yapılan alım netle tedkik eylemek üzere 

sullerini mübayaa edebileceği gi 
b\ memleket ihtiyacını temin 
ve ithalatı tanzim e tmek mak 
sadile debi hariçten mal mü

ve satım muamelderinde sa· yatil~ c..lört günlük bir seyaha· 

tılan mal için satıcı tarafmdan te çı'.cmışhr · 
fatura verilmesi ve faturala· Paris14A.A .· Frans!z Basvekil 

bayaa e ebilir. 
Me mleket mahsullerind~n 

birinin ihracı hükumetçe te h 
dit veya menedilmesinden do 
ldyı dahili satış fiatına düş
künlük arız olursa mustahsili 
bu yüzden maruz kalacağı 

zarardan vikaye için Hükii· 
met bu mahsulleri ya değer 
pahasile ~atm alır veyahut 
bunlarm terbini mukabilinde 
müstahsillere para ikraz edil 
mesini temin eder. 

Madde 27 - Hükumetçe 
ttkdolunan mukavele ler veya 
ittihaz edılen tedbirlr-r dolayı 
sile bir malın dahili satış f ia· 
tile harici sabş fiatı aras•nda 
fazla kar hası l olduğu takdir 

l 1de, memlekete olan ithalatı 
daha nıüsait ~artlaı la yapma 
ğı temin ve dahili fiatları ve 
ya ihracatı tunzim maksadile 
hükumet; bu fazla kardan Zi
raat Bankasında bir fon tesis 
edebilir. 
Şukadar ki, Hükumetin al· 

dıgı tedbirlerJe alakalı olma· 
yarak va kendi saileri ile hü 
kumetçe tayin edilmiş olan 
ihraç fiatlarının fevkinde sa· 
taş yapmış olan ıacirlerin el· 

' "de ettikleri fazla kar, munha 
sıracı kendilerine aiddir. 

rın muayyen bir müdde t zar 
frnda satan Vd satın alan ta· 
rafından muhafaza ~dilmtsi 
~ükumetçe mecburi kılmabi· 
lir. 

Yüz kuruştan fazla yapılan 
alış verişlerde müşteriııin ta 
lehi üzerine satıc~ fatura ver 
meğe mecburdur. 

Madde 32 - eşya fiatlan
nın muhik bir sebep ol:nak
sızın yükseltilmesi, mevcut 
malın Sl\hŞ :! arzedilmemesi 
mevcudu kalmadığı beyaniJe 
malın saklanması, fazla fi ata 
satmak kasdile malın her han 

gi bi r surette kaçırılması, mu 
vazacı yolu ile e lden çıkan!· 
ması, makbul bir sebebe müs 
tenit olmıyarak gümrükten çe 
kilnı emesi lüzumu ndan fazla 
mal satın alınması, bu mallct 
rın ithar edilmesi, müstahsil 
yahut müstehlik aleyhine fıet 
birliği yapmak, yapbrmak. 
bir malı müstehlike arzetme 
den evvel muhtelif ticaret er 
babı arasında yapı!an zincir
leme muamelt-si, mevcut ma· 
im satı~lan kaldırılması, bu 
maksattan her hangi birile 
propaganda yapılmas• ve sair 

sure tle rle suni olarak fiat yük 

seltmesi fiille r i yasaktır. 
Madde 33 - Halk ve milli 

müdafaa ihtiyacından madud 
olan her türlü eşyanın konul 
ması için mukta:1i mahfuz 
mc;halleri ve depolarc hükı.1· 
met kanunun tatbik mevkiine 

Madde 28 - Konişmento 

lan bir bankamn veya bir 
tacirin vevahut herhangi bir 
şahsın elinde bulunan ve fa. 
kat f ı at yukselmesine İ'\tizaren 

IC:onduğu seneye takaddüm e 
VPya hnhangi bir sebeple 
alakalılarca ihbara rağmen den senedeki icar bedellerine 

. .. .. ve icar bedeli taayyün etme 
bır hafta zarfında gumruktc·n . b' · iT • f" · d . . mış ır yer ıse 6ayrı sa 1 ıra 
çekılmeyen her türlü mallılar ' kt · d" I k b' 

b d h · ı . f mı arınca tRyın e ı ece ır 
ıca 111 a mcumet tara mdaıı k' k b' l' d . 1 . 

l
. 

1
. k l l . 

1 1 
ı ra mu a ı ın e ı~ga ve ıs· 

oma ın a a a ı arı nam ve ıe t" l d b'J ' 
h .. . k k 1 ıma e e ı ır . 

sa ma gumru t~u çı arı ır. 

Memleket haricine çıkmak M.tdde 34 - Hük iim~t, 
Uiizere gelen transit mallara bu ~Ol 8 numaralı ~anun~n. bır· 

h · k '" d .. t d lıkler hakkındakı yedıncı mad 
, u um ~n mus esna ır . d . , . k .... ' dL IA • 

M dd 29 _ u ··k· t ' t esı nu munu ı ua at tacırle 
a e • nu ume , ı .1 t t h l 'h dd 

1 
. . . rı e top aııcı ve yarı top ancı 

.a ve .ı raç ma e erı .ıçın tacirlere ve san ::ı vi erbabm<'. 

muavini Laval bugün Vişiden 
Parise gelmiştir. 

Rorna 14A.A.- Romanya 
Başvekili General Antane:.ko 
ve. Hariciye Naz,rı bıırilya 
gelmiş ve istasyonda Musolini 
tarafıadan karşılanmıştır . 

Romen Başvekili öğleden 
sonra Kral tarafınd.tn kabul 
edilmiştir. 

Berlin 14 A.A. - İtalyan 
Ajansına gÖrt':. dün gece ln· 
gi\iz tayyarel':!ri Berline bom 
balar atını~ ve yangınlar çık 
mışbr. 

Senfransisko 14 A.A.-
Burada yerleşmiş oları bir Üa 
nimlfrkah1 aileye Dl\nİmarko· 
dan gelen.bir mektupta, Al· 
mantarın meşhur büyük Trans 
atlantik vapurunun bir kaç 
haf ta ev ve\ bat tığ• bildirilmek 
tedir. Vapurun bir İngiliz 
torpdine çarparak battığı ve 
içindeki birço\c Almanların 
boğulduğu anlaşılmaktadır. 
Londra14A.A.-Çemberlaynın 
cesedi yakılmış, külü VestM i ns 
te'r kiliı,.sine konulmuştur.Me 

ruim şimdiye kadar yapılan 

merasimin en sadesi olmuş 
tur. 

l3erıı 14 A.A.~ lsviçre 

Başkumadclnlığının tebliğine 
göre, lsviçrenin şark kısmın· 
da bir Alman bombardıman 
tayyaresinin parçalanarak 
düştüğü ve müretteb~tm· 
dan hiç kimsenin sağ kalma· 
dığı bildirilmektedir. 

İtalyan tayyareleri -
nin harekatı 

Atina 14 A . A . - Umu 
ıni Eım iyet Nezaretinin tebli 
ğine göre, salı güni.i düşman 
lrnvct kuvvetl~ri Ep1rde aske 
ri kıymeti olmıyan bir şehri 
boınbardımaıı ederek siviller 
arasında ehemmiyetsiz zayia· 
ta sebebiyet verdiklerini bil 
dir:nektedir. 

fiat tayın ve muayyen fıattan dahi teşmil edab, ir. 

Hattan noksana ihraç yapıl a e - usta 5~ • 

ltalyaya yeni hü· 
cuınlar 

Kahire 14 A. A. - in· 
fazlaya itha! veya muanen M dd 35 M" h .1 1 

. . dtn mal alanların veya mııs 
masını me.nc:debılır. tehlike mal satanlarrn araların giliz hava kuvvetleri evvelki 
~adde 30 - Bu ~~nunuıı da fiat birliğ! y:ıp.uak veya akşam Dıaç limanına hücum 

tatbıkte bulundu~u muddet zar yaptırarak anlaşma yolu ile e<l~rek büyük bir pdrol de-
frnda ŞPhir ve kasaba ve İs· halkın istismar edilmesi yasak 
kele ve hımın ve istasyonlar tır. 

Madde 36 - Hükümet her 
da gayt'İ meııkullt"rin kıra be 
delleri, bu kanunun ta1bik 
mevkii nı:- konmasına takaddüm türlü hususi nakil vas1tal1rımn 
~eden senenin muayyen ola 11 seyrüseferini tanzim ve tabdit 

kira bedellerinden faz la ola- edebileceği gihi azami nakil 
ücrntlerini de tayin eder ve 

maz. 
Bu madde hükmünün ta t· 

po ı;unu tamamen imha ~ylc

miş , ltalyan limaıılarma akın 
lar yapmış, birçok askeri he 
defleri Vı! bu arada elektrik 
santrallerini, antrepolara tah 
rip t-:yl~dikten sonra dönmüş 
lerJir. Bari limanmda fışkı -
raıı yankın alevleri çok uzak 

m'!safol erdt<n görülml'kte idi. 

Resmi1tebliğler Açık arll!.rma 
lngiıiz tebliği Antakya icra memurluğıın· 

dan: 
1..ondra 15 A. A. - ln· 8 . 1 ·ı· H N · d - ı ır a acag" lı1 t .. m'ın'ı 'ıst'ıfa gı J7. a va eza retı un n· . · • 

. .. . A ı sı zımmında hacız altına alı· 
glltere uzerıne lman tayya • . . 
relerinin yap tı ğı hücumlarda J nıp .paraya çe ırılmesme karar 

2() Al . d" .... 1 I~ verııen ve tamamır.a ehli vu· 
ınan tay yaresı u şuru k f 

d " ğ"' .. b' ld' kt d ' ' uça ' 3000 lira kıvmet u unu ı ı rme e \r , . • . J 

• • ... • takdır edılen Anhtkyanm Ü· 
Aımau tebhgı çüncü mıntakasmda kain ve 

Berlin 14 A.A.- Alman 98 nolu ve ikı kattan ibar~t 0 

tebliğ i , lngilt '!reye havtt taorruı lım evin tamamı 5 - 12 - 940 
)arı yaµ1ldığını, ve İngilizlerin günü saat 9 dan 11 e kadar 
de A lmanya ya mukabil akın· dairede açık 'arttırma~ı 1Ydpı-
lar yaph~ını bildirmektedir. lacaktır. 

ııaıı 
AntakyR icra 

ğundan 

memurlu· 

Alacakh : Aatakyanın 

kantara mahallesinden Hüs· 
nü şemsettin 

Borçlu: Antakyanın ziya· 
rt'l köyündenZebiye verı St:lfin 
denSadık oğullarhldan Rasim 

Aalaca~rı temini istifası 
zııı nıında b~c1z altma alınıp 
paaray çevrilmesine kdrar ve 
ri\en Antakyanm Mansuriye 
köyünde kain 100· 101 nu
maralı olup temaınına ~1800 
Türk evrakı nal<diyesi kiymet 
takdir edilen bir kıta bağm 
üç sehim itibarile bir sehmi 
5 - 12- 940 peışembe gürü 

saat 9 dan 11 re kad~r da· 
irede birinci açık arttırması 
icra edilt·cektir ; artırmada 
takdir edilen kiymahn yüzde 
yetmiş beşini bulduğu suret-

te alıcı namına ihalesi yapl· 
l&cağı aksi takdir :!e son art· 
branın taahhüdü baki kal • 
mak şartile birinci arttırma· 
yı takip eden 16, 12,940 pa 
zartesi günü ayni saatta kati 
;halesi yapılacaktır. Daha 
fazla malümat almak istiyen
ler 14, 11,940 tarihinden iti
baı en açık bulundurulacak 
şurtnameye ve 940, 605 P.U· 

maralı dosyamıza müracaat· 
la icap eden rudlumatı almış 

olacakları ilan olunur. 

135 ton sadeyağ 
ah nacak 

Askeri evsafta ve lslahi· 
yede tahlil ve- teslim edilmek 
üzere ve he r parti beş ve) a 
on ton olarak ayrı ayrı talip 
!erden pazarlıkla cemarı 135 
ton sade yağ alınacaktır. Ta 
ıip o1anlıırın teminatlarile bir 
likte 2 inci teşrin 940 tari 
hinin-14 15-16 ıncı günle 
ri öğleden sonra saat 15 te 
lslahiy~de askeri satınalma 
komisyoııuna müracaatları. 

Halkta 
Bu akşam 2 Film birden 

KuÇÜK LORD ve 
KAVGACI 

~rtı.~ma takdir t•dilt!n kıy 
metın yuı 1e yetnıişbeşini bul 
duğu takdirde alıcı namına 
ihalesi yapılacağı aksi halde. 
son arttıra.nııı taahhüdü ib.ıki 
kalmak şartile 10 gün geri 
bırakıl<&rak 16 - 12- 940 pa 
zartesi günü ayni saatta ikin 
ci arttırması yapılacaktır. 

Daha fazla malumat alınnk 
istiyenler14 11!940 tarihinden 
itibaren daired ençık buluadu 

rıılacak ~artnamesine ve 940 1 

168 rıolu dosyasına müraca· ' 
atla daha ziyade malumat al· 
!IUŞ olacakları iıan olunuı . 

Açık a1ll1rma 
Antakya ıcra memurluğun· 

dan: 

·- Alacaklı :IAnıakyadnaŞeyh 
Alıdullah Gali Vekili Feyzi 
Atahan 

Borçlu : Aııtakyada hubu· 
bat taciri Hc::nan iy~ Mityas 

Bir a lacagın temim istifa 
sı zımmırıda haciz altına alı 
nıp paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve Süveydiyenin 
Lev~iye köyünde 1234 nolu 
bahçenin 2400sehmi itibarileı 
1800.H•hmi ve 1235rıolu bah• 
çenin kezn 1800 sehmi ve 
Ayinsemek koyün.:fe 363 oo• 
lu tar!amn tamamı ve Avakir 
ye köyünde 115 noıu bahçe• 
nin dört sehim itibarile üç 
sehmi ve 421 nolu tarlanın 
kaza 3 sehmi 5 - l 2-940 pe 

şernbe günü saat 9 dan 11 e 
kadar dairede birinci açık 
arHırnıı\sı ic1 il edilc:"cektir. 

Arttıma takdir edilen kıy 
metin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde alıcı namı 
na ihalesi yapılacllğ& aksi 
halıie .&on arttıranın taahbü· 

dü baki kalırıak şartile birinci. ' 
artırmayı takib t:den 16-12 
940 pazartesi günü ayni saat 
ta kati ihalesi icra edile~ek• 
tir. 

bik enileceği yerleri. Hüku· 
met tayin ve ilan eder. 
Madde ~ 31 Hükumet da· 

bu vasıtalıırın malzemelerini 
ve mutad ücretlerirıi vererek 
devletçe lüzum görülen yer· 
lerde ve hizowtl("rde çalıştı· 
rahilir, lüzum ve ihtiyaç gör 
düğü takdirde bu vasıtaları 
değer pahasını vererek satın 
alabilir . 

Muhtelif et zak alınacak 

Daha fazla malumat al· 
mak istiyenler 1 t - 11 - 940 
tarihinden itibaren dairede 
açık bulundurulacak şartname 
ye ~e 94r1 - 168 nolu dosya· 
sına müracaatla adı geçtm gaY 
ri mımkuller üzerinde bir 
hak 1ddia ederılenler le irtifak 
hakkı sahiplerinin bu halda· 

hilde lüzum gördüğü madde 
ltırin a21ami Hatlarını, cinsle· 

.... rini, nevilerini ve vasıflarım 
tesbit eder. 

Bu maksadı temin için hü 
- Sonu var-

a kumete her nevi malumatın Neşriyat ~lüdürü 
verilmesi ve vesikalarınm gös Selim ,ÇELENK 
terilm~si mecburidir. CH.P.malbaaıı ANT AK'{ A 

Askeri evsaf ta İslahiye ,.e lskenderunda teslim edilmek 
şartile her parti beş on veya onbeş tondan aşağa olmamak 
üzere mevzuatlarile ceman ytiz ton pirinç, yüz ton kuru 
fasulya, altm•ş toıı kırmızı mıırcimek, bin ton un. kırk :.ton 

nohut, seksen ton bulgur ve seksen ton yulaf ayrı ayrı pa· 
zarhkla alınacaktır. ttıliplt:rin teminutlarile pazarlık günle· 
ri olen 2 teşrinin 14 - 15 - 16 ~günleri ögleden sonra saat 
15 te lılubiy~ aatınalma komis.>·oııuna müracaat etmeleri 

rı ve hususen faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını ilan 
tarihindt•n itibuen 15 gün 
içinde dairc·mize bildirmele

ri oksi halde sahş bedelinin 
paylaşmasından hariç lcalacak 
lan ilan olunur. 
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