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~\: ~l-k-e--n-derun liman; R~men_.- lngi~ Amer~k;lıa~-! Sovgetler .... 
in" s ı r fız munase• be guerse ı ı Almanyadan eski 

e)sede Ankaradan l~e en ıman betlerı· 1 s;'Zaferi elde edin- Polonyayı istemis 
azı1B

0 

• d' 1_ .k - ' Moskova 10 A. A. -ın aırl u. müdü1 Ü le Kl aıa ltalyan Ajansına ceye kadar döğü- Tas Ajansı bildiriyor: 

eil~~ b / J .. ç.:>k gergin- şecektir Son günlerde bazı yabancı 
etrirı QŞ Q_l gorc Vaşington 10 A. A. matbudt ve eıcümle Morning 
hları V k-\ t' ı· Limanının en yakm bir za• leşmiş Amerikan Ciimhuriyet partı·· post ve Yunan gazeteleri, r• Münakalat e a e 1 ı-

::~.ı ll'ıanlar umum müdürü Refik m~'ldc- inkişafı için icah eden Berlin ıO A. A. _ Ste- 1, sinin Cümhurreisi l namzedi Sovyet hüktimetinin'.Almanya 
lı A k dan Ha modern•,teııisatın yapılması hak fanı· Aı"an·:ı b·ıldiriyor .. Lon- · olan Vilkiv dün söyledig' i ya geçen eski Polonya bölge asın• rııanycısİ clün n ara - 1 . . . d' .. . b b 

k d kında tedkibt yapmakt1dır ciradcııı geJnı haberlere gö. bir seçim nutkunda ezcümle erını ıste ıgı ve u usus 
n u laya gelmiş ve"' ıs ·en eru:ı k b' d . . k' ta Almanya 

1

ile Sovyetler . d 11.·kata haşla· bu tesisatın en ısa ır za· re ı~l)'iıtere ile Romanya ara emışhr ı : 
a[J)I ' 11llanın a te( ~l < ' '<!'> ! 5· · · b' birliği arasında müzakereler tıı manda yapılması mukarrer· sındaki diplo natik münase • '· ıyasetınıız ır yatıştır 

Ü ol• ıstır. k d dir bat çok gergı·r, bı'r deı,.·eye ma siyaseti degv ildir ve hi" cereyan ettiğine dair ha.b er f ede Umum Müdür ls en erun · ' " \ d T A 
su~ / • girmiştir. Dün Londrada çı- bir zaman olmıyacaktır. Dik I ler yaymış ar ır. . as ı~nsı 

; ol· Program l lŞ Örge Evren kan haberler!! göre, Roman- tatörlere karşı yatıştırma Sl· bütün bu h.ıberlerın hakıka· 
J ) ya ile İııgiltere arasında dip· yaseti takip etmiyeceğimi~ ı te uymadığım ve ta~rik nıak 

riz il Da biliye Vekaleti Bu akşam geliyor Jomatik münasebetlı:rin kesil gibi memleketimizde Vt! dı· ' sadile yapılmış t.aşa!ı~lardaıı 
cağı • b. k r ıdı Cenııp vılayetle.rimizde mı•si bir emrivaki gibi gö • ~arıda bulunan komünistlere ~ ibaret olduğunu bıldırmeğe 

1 !\\ o h\m ır ar~. a tertip edilen S'"ri konferans karşı da böyle bir siy"'set ~ mezuudur. . df Ankara - Dahılıye Ve· rülmektedir. "" MANŞ SAH LE l ~ d lar vermek iizere Balıkesir takip ı:!tmiyeceğiz. Eğer Cüm • ı IL R ,\J).:: aı, aleti uzun tetkkler en son· mebusu Örge E,vrenin f\ıtara h . l TOP DOELLOSU ~ l · d h R dak · 1 urrei~i seçilirsem, harp le· rnde' ta vilayetlerde iş e-rın_, .. a a şa gı"ttı'gVı"nı" yazmıştık. Örge omanya ı n- Londra 11 ( M 
l d. vazımı imalatını daha çok . . a.a. - anş t'ıkli, lı'.iratli ve pr<ıgram 1 yurume- Evren bu akşam Maraı..tan gili:l mühen isleri sahıllerıne yerıe t. ·ı 

k " arttıracağlm, Muharebe ara- . . · ş lr1 en uzun Çel •İni temin için şu ararı şehrimize gelecek ve konfe· Bu""kreş 9 A. A. _ Ro"'>, b . menzıllı Alman topları d:~ıı 
1 mıyoruz. fcskat har e glrer· . . . .... 

vki t ~lınıştır : ransını verect>kfir. ter Aı"ansl bildiriyı:-r : ln:Yİ\- • f . ld i" k lngdız sabıllerin~ateş açacak J "' · k kamlar H k M f · · · ~ seıc, za en e e f!l ınceye a-
a•· ·' Vali ve ayma ' al ev·ı ii ettışının El · · R l d J··jl·· .... v. bombardlman etmi..:,biraz sonra ktS b 1 d k. müb tere çı~ı, omen petro en- ar o~uşecegız. " ·ı· 1 ,.. 

r 'I Ulundukları yer er. e 1 • tefti~;leri düstrisi ile alakadar bulunan D .. 1 A ·k· n • Jngı ıı top arı Alman mevki-
sulı t~ın ih~iya~·lan tesplt ederek Beş gün evvd şehrimize bütün İngiliz tebaasına der- ı ugo rı aya gıtlı Ierini şiddetle bombardıman 

buııların nasıl ve r.ekadar .z~ gelmiş olan Halkevi Mület· hal Romany.ıyı terketmeleri· Londra IO A. A. - Hür eylemişlerdir. 
~~ ttıanda yttpılabilecekbl.erını tişlerinden Doktor Rağ·ip mey ni tavı;iye etmiştir. Alakudar Franc;ız kuvvetleri kumanda· Londrada 

r rogranı nıahiyet~n<l.e ır ra· ke-zdeki teftişlerini bitirmiş bütün İngilizler şimdiden 111 G~ııeral Dügolun iki gün 

ıh{ orla Vekalete bıldır~~l~k~r vilayet dahilindeki Halkev· merkezi p etrol mıntakasın - evvel Fransız garbi Ari· 
a İr, Bu program da 11 111 

e lerini tdtişe başlamıştır. Dok- kasına gittiği teyit olunmık 
d k dan ayrılmışlardır. aft \ışmalar devam e ece tor Rağip dün Yayladağına tadır. Fransız kurnaııd ınının 

ş k°if ülkiye müfettişleri de vila- gitmiş v~ oradaki HaJkeviııi Romanya Alman· . Amerikada k •ııdisioe ilk d~· 1

n:4ifY~t ve kazaları\ gittikleri ~a teftiş ettikten sonra a8kşam t kk.. d' llt ııtıaı{ e1-:ıı mırıt.ıkıvı zi· 
l IO"n evvela ıırouraınlart go· şehrimiz~ döıımÜŞlÜr. ugÜrı yaya eşe Ur e tyQr • t • b.: L· 

" c B .. k lO A A A yare. e me!'ı gayet ta 11 uır e'Uelı 1~cekler ve ondan sonra ya Rey haniye Kırıkhana, ) arın u . rr:!ş b'ld' ·. · - l · 1 hadise olrtrak görülmekie .iir. 
~ !Jltan işler hakkında tetkik11t da Süveydiyeye gidecektir. ma .. Aıansı ı ·rıyor : Ro· • • 

14951 ta bulunacaklardır." Sayım hak- manya Devlet Reisi Gene . Japonyadakı Amerı-
l •ıt J ral Antenesko, Almaıı Ha kan tabC\lan 
ngz efe en k znda va Mare~alı Göri~gt!v bir tel· Şanghay 10 (a.a.) ~ Bu· 

lürkiyeve 20 bin Bugün Kouferans graf çekerek Yenıdo.ıan Ro· radaki Amerikan konsolosu· 
ton eşya geliyor verilecek ınanyaııın v kendil.~ri.ne mt'.d · nun yakında bir tebliğ neşre· 

1. 1 yun oldugunu bı.dırerek te· derek japonyadaki Amerikan ıstanbul - lugi ız er ta· lstatisıik Umum Mıidür mu · 
"""' ı .. r ı k · · 5 b k b · şekkür ~ylemıştir. tabalaru:ı bu memleketten lf' q ından mem e etımıze ge· vini Selim a it Ay ul ugı.irı G ı 
n d Uti) . • 1 'thalat Aııkaradan şe<\ r.ıın'ıze gelmiş riring '>ir te grafa verdi- ayrılmağa davet edecegi ha-~ rnesı lemırı 0 uııan 1 ~n ği cevapta bu hadiseye ha - b . b elcı..i( tş>'asınıı. ilk pıtrtisi '.!O biR tir. Selim Sabit Aykut bugün .ı· d • d d k erı, Şanghay orsasını alt 

V' ı uım ol ugun an olayı en· .. . . k ~ .J Otıtı geı·en muhtelif madde· öğleden sonra saat 16 'll d" . d b 
1 

t' ust etmış ve bırço esham 
!#' ı Y k ını me'iu ve a ı ıyar say- . .. .. 

750 bin ki~iıik sığınak 
yapıldı 

Londra 11 (a.a.) - Ha
va hiicumlarına karşı halkı 
korumak ve uzun kış gece· 
lerinde uzun sürecek alarm 
İşaretlerinde halkın b.ırınma
sırn tt!mi n için Londradaki 
sı*ınaklarda 750 bin kişilik 
yatak hazırlanmıştır. 

Bir Italy2,n hevti 
ispanyada .. 

Madrit 10 (a.a.) - Ma· 
reşal Döbonorıun riyasetinde 
bir İtalyan heyeti tayyare 
ile Madridt• gelmiştir, Mare· 
şal, General Frankc.ıya İt1'lya
nın en büyük nişanını getir· 

~tdir. Güzdüz Sinemasında 20 il · d • b"ld" 'şt' fiatları düŞmuştur. 
h kk ıgıııı ı ırmı ır. 

EşyCJ cinsleri 30 kalemi teşrinde yapılacak sayım a ın llmJ~llJ!~~~~lilii*lliıi:liiiii:iiiiimi!i:Wimo&l!liBiiBiıllilıil•••--
~Qçınekte. aralarında boya, da bir konferans verecektir. Roman yaya gel-==-n Al- EN SONDAKlKA 

miştir. 

lııadeni eşya kimyevi ve. tıb Konferansa bütün vatandaş· ıııa.... k
1
t l 

ı. ' ı J l'd' •• a arı 01 ecza nişadır bulunmakta ar uavet 1 ır · 1'ransilvanya Fransa da 
iır.ı:. ' G f • Moskova 10 (a a) ·- Röy-

aze emzz ter Aı'ansı bildiriyor: Sovyet ALMANLAR TARAFIN· iAŞE SIKlf\ıTJcl BRT y R 
h h DAN :MI İŞGAL ED1LECEK'? ..., 1 u r.e fro/ ı·stı• - Yarın intişar~tmiyecek gazetelı!rinin Ron11rnyadan -

salutımız 
Yakında başlıyor 

• 1stanbul - R::man da
~ltıcJa bulunan petrolun pek 
k -'kında istihsal ve istihla
t·ı~~ başlaııs.caktır. Bu hı.ısus
tQl<ı \:alışmalar çok iter !emiş· 
ır D· 
ti~· ığer taraftan mPmleke-
~ .. 12.de mevcut mulıtelıf ına· 
~rıt . 

t . erın meydana çıkarılnM· 
1 ı . 

tı:ı Çın nıaden tetkik ve: ara 
~ a ~ııstitü:ıü emrine }eniden 
ti) lllıtyon lirahk tahsisst ve· 

ecekt' • A 1\ . ır. ra~tırmalar için 
lllerıka . k' l ıs ya yenı ma ıııe er 
ll1ıttlanrnı~tır. 

Kağıt stokumuzun bitme dldıkluı malumata göre, Ro-
si, ısmarla<lığım•z kağıtların manyaya ~ ·; · ı Alıntı 
yetişmemesi ve Halayda ~a kıtaları, A l m a n 
ğıt tedarikinin imkansızlığı ordusurıda bir kaç nümune 
dolayısile gazetemiz yarın cüzitamından ibarettir. Romen 
intişar etmiyecektir Bu za· Genel Kurmayı Romen ordu· 
ruret karşısında layıo okuy- sunun islahım Alman kuman
cularımızın biz\ mazur göre· danlığının yapmasıııa muva· 
ceklerini ümid ederiz . faket eylemiştir. ... •--\.• --

Yurtdaş! 
~O İIV. teşrin 940 pazar günü gt..nd nüfus sayııni günü 

dü ... U gün sayım memurlarından başka biç kimse evin· 
deıı dışarı çıkmıyacak, i:vleriııden çıkanlar cezaya 
çarpılacaklardır. 

Ogün evlerimite gelecek sayım memurlarına en doğ· 
ru malumatı vermek hepimize düşen milli bir vazif~dir. 

Bükreş 11 A.A.- Röyter 

Ajansl bildiriyor: Romanya
ya gelmekte olan Alman kı· 
taatı Tun& boylarında ve di· 
ğer Romen ~ehirlerinde bek
le:ımektedir. 

Bern 11 A. A. - işgal al
tında bulunmayan Fransada 
dört gün kttldık. Sonra bura 
ya dönen bir lsviçrdi kadrn 
F ransaJa iaşe zorluğıuıun git 
tikçe artmakta olduğunu söy 
lemiştir. Romanya hükumeti, Viya· 

na ıakem kararına dayanarak, 
M aca rist "u a i ll ıak eJile ıı i9•Dı&iliiil_llil_D!ll .. •• 
Transilvauya<luki Romenlere 
şiddetli taZ)1İk yapıldığından 
bahisle Macar hükumeti nez· 
dinde şiddetli teşebbüsl'!rde 
>ulunmuştur. Bu hareketin 

Tra
0

nsilvc.nyamn Almanya ta· 

rafından işgalini inta•; ede
ceği tahmin t:diyor. 

Bir Romen Subayı, Ro · 

ıııanyanm artık himaye altın
da bir nıem!eket olduğunu 
söylemiş ve ihtiyar bir Ro· 
m"n Liberali de: " Alman· 
lar çekirgelerin tarlaları iş. 
gali gibi üzerimize geliyor -
la r ,, dt-miştir. Roma oyadaki 
2000 İngiliz tebaası memle· 
keti terk için hazırlanmııtır. 



Sayfe = 2 = Vf NJ(;~N ° 
Resmi tebliğ 
hülasaları 
In giliz t bligi 

Kaçakçılar .•Nafıa4ilanları/ ilan 
DÜN AKŞAM BıR ~ŞEBEKEJ"'1 M .. k t d d'' Mat ıy Nafıa Müdürlüğün-

y AKALANDı una .aAsa. em ı ı len: 

ilan 
Kırıkhan icra dairesı 
Kırıkhan kasabası d 

!inde 527 t.ıpu parsel '11 Londra lO(a.a.) - lngiliz 
resmi tebliği: Dü•\ İngili z t&y · 
yarelerin irı , başta Humburğ 
olmak üzere birçok Alman 
şebirforini ve Alman işgalin
deki limanlara sabaha kadar 
şiddetle bombardıman eyle· 
yerek mühim hasara t ika ey
lediğini, bir tayyarenin ka· 
yıp olduğunu, di.in Londrnyı 
hedef tutan Alman tayyarele· 
rinin de birçok bombalar at· 
tığını, çıkan yanguılurın der· 
halsöndüri.ıJdtiğünü, inscnca 
zayıat az olduğunu bildırmek 
tedir. 

Dün akşam Urhan ma- 1 ~atay ~ıl~yetmd~n: 1 - lskenderun Urtaokulun 
hallesinin üstündeki zeytinlik I -

3
g en e~un, d r:.u~~o da yapılacak esaslı tamır:ıt 

Alman teblıği 
ilerim 10 (a.a.) A!man 

resmi teblikine göre, <luıı sa· 
halıteıı gün batıncaya kadn 
Alman tayyareleri Londraya 
ve d iğer!İngiliz şehirlerine 
hücumlar ydpmışlardır. Jngi~ 
liı: tayyarelerinin gubı AI nan 
ya şehirlt!rİ ı.izerin e attık ıarı 
bombalardan çıkan yaugıııla· 
rın surutle söııdüri.ıldüğ ti ve 
beş ki.şiniıı öldtiğ"ü bildıril · 
mektedir. 

taıyan tebliği 

Roma 10\a.a.) ltalyan 
resmi tebliğinden: lrıgiliz tay
yarelt ri ş;mali Af rikada bom· 
badımaıı faaliyet ine dev ,ını 
etmişlerdir. 3 ölü 3 ya ra l ı 
vardır . Bazı hasaı at oln uş
tur Diger yapılan nücumlar· 
da mı.ihiııı bir zara:- yoktu r . 

Açık artiıeına 
Antakya icra rnenıurluğurı 

darı: 

Bir alacagrn te.nıini ist i fası 
zım!lıııda haciz altrna ..ı l nıp 
paraya çevri lme:,ine kara r ve 

rilen ve ehli vukuflar m l t i· 
fetile kıymet takdir e ttırı l"' rı 
Antakyanın Bohşın köyünde 
kain 39 numardh tarlanın te· 
mamına 600 ve 51 Noya 500 
Türk evrakı nakdiyesi tak· 
dir edilen ıki kıta tarb om 
24 sehim itibarile sekizer se 
himleri açık ı.rttırma ile31,10, 
940 1 per.şt'mbe giinü saat 9 
dan 12 ye kadar dairede sa· 
tılacaktır. Satış mukadder kıy 

.metin yüzde 75 inı getirm,·dıgi 
surette geri bırakılarak· ı 1,11, 
940 pazar esi günü ayni sa 
alt,. yapılacay,ı ilan QJunur. 

!erden leaçak esya geçeceği un~n uncu .~· .. e .. 1 ·op iş " pazarlıkla eksiltmeye ko· 
b "hb d·ı . b ru ıte Aktepe koprosund~ ve rıulmuştur. za ıtaya ı ar e ı mış, za ı· k T w ,. 

·ıı ralı t.min Ferr'a veresesi 
bir bab kahvehane icra ,•e 
las kanununun 133ncü 
desi mucibince 18 ilk 

t 1• 1 t'b ı 1 Anta ya . opbosr:.ıınmvnıcı 2 Keşifbedelı· (200(')lira· a azım gc ~n ter ı a . ı a · . . 
t A. t k' km. sındekı medezlt:rde yapı ıııış ır. ıcşıun saa se ıze . 

doğru rakı içmeğe koyula· ıa.c?k . ı adyo~ırışası: Be~l~rıda 
k k k b ki . kı ıstınat Javas nın taınırı, Is ra aça ~şyayı P ıyen 

k k 1 1. k k kenderun, Beylan yolunun aça çı ar po ı.se arsı oy· . . . , w. 

mağa teşebbüs etmiş ve bun· 4-~ c'. km. sı~dekı hanu~gın 
!ardan üçü yakalanarak dör· tahkımı, ~skenderun -Be~ ~ıı 
dü firar eylemiştir. Kaçan· yolunı lab amt-le kıılubesının 
larıı1 yakalanması için takibat t~miri işleri tekrıır eçık ek-
yapılmaktadır. sıltmeye konulmuştur. 

'1 .. 1 f . h t' 2 - Keşif bedeli ~2144) 
JUmruK tc hş eye i lira (66) Kr. tur. 

Keısı 3 - Eksiltme 14,10,940 pa 
Gümrük ve inhisarlar ve· zartesi giinü saat 16 da An 

kalef i teftiş heyeti reisi Os- tak ya hükumet konagır.dd da 
men Cemil Ank<iradan imi encümen odasında yapı· 
şehrimize gelmiştir. Os- lacaktır. 

dır. 940 tarihine müsadıf 
3 ısteyenler ~vrakı keş günü saat 9 dan 1 le 

fiyı ! .i Nafıa Müdürlüğünde göl açık arttırma ile Kırıkhaıt 
rebııırler. ra dairesinde en çok .. art 

4 - Eksiltme 24,10,940 Per 11ııa ihale edileceğinden J 
şembe .8imü s1at 15 te Nafıa olanların mezkür vakkıtta 
Müdürli:ğü odasında müteşe1( ra dairesinde hazır bul•Jll 
kil komisyonc!\ yapılacaktır. ları ve 3000 Türk lirası b· 

5 Muvakkat teminat (150) lİ muhammeninin yüzde · 
liradır. dibuçuğu nisbetinde peY 

6 - Taliplerin ticaret oda çası veya milli bir .bank• 
sına kayıtlı bulunduklarına da teminat mektubunu ibrat 
ir vesika İle muvakkat temi- meleri ilan olunur. 
natı tediye ettiklerini göste· Kinin fiatlarj hak 
ı·ir evrakı müsbite ve ehliyet 
vesikasını ibraz ~tmeleri la· kında 

ınan Cemil vilayetimiz<leki 4 - işle re ait evrakı keş· zımdır. 
g ü ın ru k t eşk iJ atuıı t e hiş ede- fi ye Nafıa cJ a: r ~sinde gör Ü 1 e 1Jt:Jliaak2ya~h.-.ü'Ii. k•ulim•e•tml!lkaollnlila!llğll!ın•d~a:me nı.;a 
cektir, bilir. cümen odasırdtt yapılacaktır. 

Dört gramlık teneke 
tulardaki kin;n fiata 16 k 
tan 30 kuruşa çıkarılo1ı 
Satıcılarda mevcut eski 
ninler 16 kuruştan 'satıl 
tadır. Halkın ı aldanma 

5 - Muvakkat teminat (160) 5 - 1\fovakkat teminat 

A k ti lira (85) kuruştur. (373) ıira (96) kuruştur. 
Çl ar lr.ma 6 - Taliplerin ticaret oda 6 Taliplerin ticaret oda 

Taksim kabiliy":!ti olm.rnıa
sı hasebile satılarak parasının 
verese arasında ı •ayiaştırılma 
sı sur~tile şuyuun izalesine 
karar Vt!rİlen ve üç ehlifvukuf 
marifetile ternamına (lOOO)Ji-

srna kayıtlı bklundukJarına sına kayıth bulunduklarına 

r a kiymet takdir olunan An • 
ta 1·ynın birinci nutakasmda 
kain 44 parsel nu:naralı g.ıyri 

ner kulün cenuben 43 NO.ıu 
akar şarken mezarlık yolu şi· 
malen 51 ve 53 NO. lu akar· 
lar ~arben 48 NO, lu ı:ıkar 
ilt> mahdut ve iki odayı havi 

bir bc: b haııe 15,10,940 tari · 
hinden itibaren 20 gün nıüd· 

detle açık arttırmaya. çıkrıl· 
mı~tjr. Açık artıırma1:1 5,11, 
940 s· lı günü saa~ 9 dan 12 
ye kadar sulh hu1rnk mabke 
mesi kaleminde icra eJıl '!cek 
tir. 

Takdir olunan kıymetin 
yüzde 75 ini buımad·~ı halde 
satış 10 gün daha uzatılarak 
15,11,940 cuma günii ctyııi 
saati~ icra olurıac .. kıır. Da
ha İazla malumat almak iste 
yenlerin 15,10,,940 gününden 
İlibare11 dairede açık bulun· 
durulacak şartnameye ve dai 
remizin 940,635 sayılı dosya 
ya mi.ıracaatı~n ilan olunur. 

Vakıf ilanl~n 

F t'ilk, Fatikya, Fılı9car, 

dair vesika ile muvakkat te· dair vesika ile muvakkat te 
minatı tediye ettiklerini gös· minatı tediye ettiklerini S{Ös 
terir evrakı müsbite ve ehli terir evrakı müsbiteyi ibraz 

etmeleri lazımdır . 
yet vesikasını ;braz etmt"leri K k M k' · 

ayna <ı ınesı lazımdır. 

* * • Hatay Vilayetinden: 
1 ··lskenderun,Arsuz yolunun 

25 -32 Km. si arasın~a şose 
temel taşı ihzarı işi ikinci de 
fa olmak üzere pazarlıkla ek 
siltmeye konulmuştur 

2 Keşıf bedeli (4986) 
lira (7) kuruştur. 

3 - Bu İş~ dair evr, ı k ı 
Nafıa müdürlüğünde görüle 
bilir. 

4 - Eksiltme 14,10, 940 
pazartesi günü saat 16 da An 

ah nacak 
Hatay Vilayetinden: 
Nafıa atölyesi için (120) 

amp~rı ik (ASEA) marka elek 
trik kaynat makinesi satın 
almak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştnr. 

2 Mulıammerı bedeli(785) 
liradır. 

3 Eksiltme 17,10,940 per 
şem be günii saatlOda Ant(jkya 
hükumet konağında daimi en 
cümende yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat(58) 
lira l87) kuru~tur, 

Bağ ve bahçe mt.hsulalı' 
icara.verilecek 

Cin.si Kilo Beher kilo :;urıuıı Yekun kıymeti muv. 

ZEYTUNİYE 
muh . kıy. 

Kuru incir 500 3 .. ) kuruş 
Zeyti danesin400 5,0 

" .\-lAGARACJK 
Kuru incir 1500 3,5 

" Zeytin danesi300 5,0 ., 
YOGUNOLUK 
Kuru incir 600 3,0 '. 

Zeytin danc!si8000 5,0 
" HBCı HABiBLİ 

17 lıra 5l"J K 
20 ,, 00 " 

52 ,, 50 " 
15 00 " ,, 

18 
400 

" 00 " 
" 00 " 

Temiııatı 

1 lira 31 

1 " 50 

3 
1 

1 
30 

,, 94 
,, O,~ 

" 35 
,. 00 

için kutu üstündeki fiat1• 
dikkat etmeleri:lazımdır. 

ilanen tebliğat 
Antakyaoın Hıôırbey 

yünden yakup tomas mat 
1 

yan tarafından Y oguno1 

köyünden Anis Mardinli 
Meryem dimlakyaıı aleyhi 
ne Antakya Sulh hukuk 
kemesine açtığı alacak d 
vası Duruşnıasında. 

Müddeialeyh Anis ~~ 
dinli ile Meryem Dimlak 
cm ikametgahlarının me 
liyetine binaen hakta~ 
mahalli gazete ile teblİ 
yapıldığı halde duruşma . 
nü oları 11 - 9 - 940 tat1 

celsede mahkemede hazır 
ıuadıklan bilnid.:1 anJaş1(11ıS 
na mebni haklarında usu~ 
401 402 ve 142inci mad · 
lerirıe tevfikan ğıyap kat~ 
çıkarılmasına Y! bu gı11 

kararının da yine mahalli 
zete ile ılan edilmek snre 
le Tebligat icrasına ka 
V<'rilmiş olduğundan durtl~ ( 

.günü olan 18 - 11- 940 t 
dhiııe tesadüf ede!n pat•~ 
tesi günü saat dokuzdcs ıtı! 
k,.meye gt•lmeı,iz v~ beş r 
zarfında itir1tz etmeniz B~ 
halind"' hakkrnızda kail~ 
muamele yapılacağı ilii!l 
tebliğ olunı r. 

Tashih 
Dünkü s&yımızın ık i ıci 

sayfasında ikt;sad müd ü lü~ 
ğ.l ııP nıd ilanın başlığı "m

bal j nı ,ılzemesi ima! edeı • · •re ,, 
yazılacak ik~n bir te. tip 
hatas t olarak ··anbalaj ka· 
ğadı imal edenlere .. şek ııd c 
çıkmıştır. T.ıshih ederiz 

Tashih 
i.ınkü sayımızın ikin ı ;a

hif esiniıı son siitununuıı .,, anen 
tebıiğat,, ilanının 24 ün ü sa 
tırın ijlki 1,11,)1~ tRrih ı 7, 11, 
91) o1 .tcaktır t.ıshıh öd t-, iz. 

-Jeşriyat Müdürii 
St-lırn ÇELENK 

H.P.matbaaaı A~'f AK'r' A 

Mıshaııo, Keferabit, Seferiye 
Com, Mukabrıs, Haci Paşa, 
Bamlike. Ayınfuu, Beşirbe, 
Hüstyniye, Mağdele, Kişkinit 
Baksarıus, Deyer, Babturun, 
Türkmen mezr.ıası, Kuni~em 
{jest baba köyhrincleki vakıf 
zeytinliklerle ve Cünte, Bas· 
lıka, Büyük burç, Toprakhi· 
sar, .~lakeııt, Karso köylerin 
deki vakfa ait hasilatı satıları 
zeytinlıklerdeıı müteuakı ka
lanlamı hasılatı açık arttırın!l 
ya çık.uılmıştır. İhalesi 21, 
10,940 gününe raslayaıı Pa· 
zartesi günü saat onda vakıf ı 
lar idaresinde yapılacagmdanl 
ist~klilerin Müracaatları ilan ı1 
olunur. 1 

Kuru incir 1000 3,0 ,, 
Zeytin dant!si8000 5,0 ,, 
VAKIF 

30 " 00 ,, 
400 ,, 00 " 

2 
30 

.. 50 
o ,. 

Z"'ytin 1800 5,0 ,, 90 ,, 00 ,, 6 ., 70 
Yukarıda köy ve satlığa çıkarılaıı mahsulatın cinsleri mu 

hammen kıymet ve b~delleri yazılı göç edenlerden metruk 
bağ ve bahçelerdeki 940 senesi mahsulatı 16 - 10 940 
çarşamba güni.ı. saat 14te defterdarlıkta açık arttırma sure 
tile sat lığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin mai sandığına muhammen b..!d"lin yüzde 7, 5 
olan tenıiııatı muvdkkate akçalarıııı y~tırmaları. 

Cinsi Miktarı l3eher kilosu mecmuu temııı tı nıu · 
Zeytin 7500 ıcilo 5 kuruş 35 lira 2 lirh 63 K. 

Çekmecf:' köyiinde Çıplak Ziyarat namile ma· 
ruf mahaJlin 940 yılı zeytin malısulatı 16 10 940 tarı· 
lıine müsadıf Çarşamba günü saat 14 t~ açık arttırma su 
retife Deftf"rdarlık binasında satıl cetktır, 

Taliplerin Malsandığına muhammen bedelin yüzde 
7 ,Su olan teminatı muvakkate akçalıırını yatırmaları 

Hastane içi~ 
Erzak sc.tın alınac# 

Hastane için 29 kaleJll~ 
ibaı et olan erzak ihttY'ıb& 
münakasaya konulmuştuf ,.( 
le 17 birinci teşriıı 9 W ~~ 
şenıb~ günti öğlddeıı s"~ıe 
sacıt 16 da hastanede ,ııı10, 
şekki! komisyon huzurt111 

yapılacektır. j{ 

Tnlipleriu tafsılat e:Iıııak ıtı 
hergı.iıı hastane idare rııe I~ 
!uğuna müracaatları iıarı 0 

nur. # 
EZ Zil ' J 
~, :5. ~ · d üzae. 

ÇILGINLIK GECESIND~ 
Mevsimin en cici ve se· 

vimli filmidir. 


