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'Bügük Mi lA ef'eHatag'ın 
tükenmez i et ve şük_ 

ranlarını .. lJo/ladık 
Sayın misafirimiz Re/ ik Saydam dün ak

şam aramızdt.n agrılat ak Ankaraga döndüler 
Iskenderun istasyonunda eş.adan ve coşkun tezahiiratla uğur

lanan Başvekilimiz Antakyalılara S•"Iam ve muhabbetlerini yolladı 
Bir baftadanberi Hatayın üzere Toprakkaleye kadar hürah ve maşelelerle 1 karşı-

aziz misafiri dan Sayın Baş birlikte gitmişlerdir. )anarak uğurlanmışlardır. 
vekilimiz Doktor Refik Say· Aziz Başvekilimiz. istns· Kıymetli "'e azİ1. Başve· 
dam Htttayda mukarrer olan yonlarda halkın coşkun teza kilimize iyi yolculuk dileriz. 
istirahatlerini temiıı etmiş 

ve dün akşam aramızdan Milli ef i nizle T. Vekilimiz 
ayrılarak Ankaraya avdet B K d 
eylemiş!erdir. uıgar rafı arasın , a Tayyare il~ Adana-

BaşvP.kilimizin ıAnkaray... Ankara 8 A. A. - Bu.- d A k d •• d .. 
gar Kralınin tahta çıkışının an n araya o n U avd~t edeceği haberi dün 8 l 
yıldönümü münasebetile Rei· Adana (a.a.) ki güu· Hataym her tarafrna yayılın- b h · 
sicümburumuzla Bulgar kra· den eri şe rimizcıt" tetkikat ca, Saym misafiri uğurlamak b ı T k 
lı arasrnda tebzik ve teşek· ta u unaıı ıcare ve ilimiz için her taraftan lskenderu· N · • ı 1 .. kür telgraflan tı ati edilmiş • azmt topçuog u uun tet-

na akın başlamış ve Başve • kı .. lerini bitirmi~ ve tayyare 
8 d tir. 

kilimi! dün akşam saat 1 e n/laari+ Vekili ile Ankaraya dönmüştür. 
;5oğ'"koluktan doğr.ıca isken LY.l. ı J Çukurovanın ıktisadi ve 
derun İstasyonuna gt-lmişler lspartada tetkil«tt ticari müesseselerinde tetki· 

dir. vapıyor kat yapan Ticaret Vekilimiz 
istasyon civa?ını doidu· Ad t l · b 

Isparta 8 A. A. Ma· ana gaze e erme eyanat· 
rnrı b;n!erce halk, mektepli- A ' la bulu ıarak ge k H t d .. arif Vekili Ha:.;~m li Yücel 1 re a ay a 
)er, gençlik ve e:.na. tesck· dün buraya getmir, akşam ve g-nek Çukurovada köylü, 
külleri tarafından coşku'l te Halkevi salonunda orta, ilk ml.;stahsil ve tüccarlarla te· 
zabürat ve " . Yaşa v ;,rol, ve Akşam kız sanat okulları nıas ettiğini, bu seneki mah-
Milli Şefe bizden selam gö· müdür Vı! öcrretmenlerile has sul fiatlarından herkesin mem 

:tür onu aramızda görmek biballerde bulunmuş ve bu nun olduğunu, müstahsilin . , 
istiyoruz ,, 8Yazeleri ve al : konuşmalar 8llmiml bir ha · kalkınması ve memlc::k~tinıi
kış tufanı arasında karşılana.ı va içinde gcçmişt•r. Vekil zin iktisadi refahı ic;in bugün· 
Başvekil, h;ılkı sela nlıyarak düc. okullarda tetki -.erde bu kü fıatlarrn müc:ssir olac:ı· 

·f lunmuş, ve ihtiy11çt3rı Öğren g-ını, top:ak 
1 

istihsata· tımızı istasyon bindsını teşrı et • 
miş:ir. lspartanın bir sanat azami hadde çıkarmak için mişlerdir. memleketi olması itılıarile açıl Jd g .. 'eıı gay t' f 

Bayraklar ve çiçeklerle I e en d re an sar e-
B ması muhtemel sanat oku u j d'I ğ' · ı ·· J ~ d 

:donatılan istasyoııd~ aşvbe· hakkn da dileklerle ~·Iakarlttr 1 . ı _ece mık, ·ı'ugubn az ı~ın an 
lıcilimizi uaurlamak uztre aş l M 'f V k.1 ... " E ızhr<tp çt. ı en azı ıdhalat 

b o an aarı e ı 1 n.oy ns· . . . . . . . 
ta Valimizle Parti Müfettişi - titüsünü de teftiş eyıAmiştir. maddelerınının temuu ıçın 
miz mebuslarımız, Tuğbay Yangın feJaketze· J~ek !akanda lngilizlerle bir 
olmak .üzeri! askeri ve mÜl· d . j ; tıcan anlaşmit yapılacağını 
ki erk~n. vilayetin her tare1- eJenne yar <. ınl . söylemiştir. 

A11knra 8 A. A. - Sı -fından gelen Belediye, Parti K 'd '"f 
k rna v yangı ıııııda evle!'i yanan a yse:rı e n u us Ha'kevi, esnbıf tf:şe küHeri 

Jara ilk yardım OlmtJ.iC Üzere s ayJml hazırlıklc•lrl erkanından miirekkep güzi· k 

Çörçil Berlin 
En nıiihim nutku- J)ün yine şiddetle 

nu söyledi bombardıman edildi 
Loııdra 8 . .\.A.- Çörçii Londra 8 (a.a.)- Hava 

bugün Avam Kamarasında nezaretinin tebliği: 
yaptığı beyanatta ezcümle de· Düa gsce büyük mikdar• 
miştir ki: da İngiliz bombardıman tay-
"Hitler memleketimizi biray yareleri Berlinde askeri he-

içinde harab edeceğini sÖy· deflere muvaffakiyetli hücum· 
lemişti. Ve filhakika bu ;mık lar yapmışlardır. Üç elektrik 
sat için büyük gayretler sar· santralına yüzden fazJa büyük 
fetmi~tir . Almanlar 15 ağus· çapta bomba ahlmışttr. Tem· 
tosta uğradı klan şiddetli J za• pcpelhof eşya istasyonun· 
yıatı müteakip Pike tııyyarc· ı da büyük bir yangın çıkanl· : 
reler~ni geri aldılar. Bunun mışhr. Birçok endüstri tesi· 
sebebi ya ümid edilen netice sah ve diğer birçok bayati 
yi alamadıkları veyahut baş· noktalar• da hücumlar yapıl· 
ka bir sahada göstermek üze mışhr. Diğer tayyare . .filolan 
re ihtiyati alınmış olmaları- Amsterdamda fabrikaları 
dır. Binaenaleyh bugün mü· bombardıman etmiştir. Mub· 
cadele ettigirniz yega~e unsur telif eşya istasyonlarına ve 
Alman bombardıman tnyyare birçok d~şman hav3 mey
lt'ridir. Bunların tesiri ise danl•nna da hücumlar yapıl· 
günden güne azalmaktadır. mııtır. Birçok limanlar ve 
Düşmanın kaybettiği mühim bu limanlar ~aki ticaret ge-
pilotlar yerine ikame edilen mileri ve top mevkileri de 
acemi pilotların bugün· gördü bombardıman edilmiştir. 
ğünüz gibi gelişi güzel bom Alman tebliği 
ba atmaktan başka bir ş~y Berlin 8 (a.a.) _ Alman 
yaphkları yoktur. Mamafih ~ t bı·~· 
b k .1 .kb" resmı e ı6 ı: u Ya ayı e nı ın olmak H 
doğru değildir. Fakat bala . . _arp __ tayyare teşekkülle· 
şu kımaata varılmıştır ki. Al· rımızın dun Londra üzerine 
manların bize karşı göster· yaptıkları mukabelei bi lmisil 
dikleri gayret, kuvvetlerinin taarruzları eRnft~ında lbir~~lc 

k b.. ..,_ b" k le bonıbılar Taymıs nehrının ço · uyul': ır ısmını yutma b" d . . 
t L • • "t' d · b gar ın ekı demıryolu tesisa· a, uızım ı ıma ımız 13e l!na t f t _ • 
muvazi olarak yübelaıekfedir. ın~, ıcare muesseselenne 

Kızılay umumi nıer .. zi tara 
1 de bir kalabalık yer al.nış frndan gönderilen 1500 lira· 

bulunuyordu. ya ılaveten en fazla zarar gö 

Almıınlar 26 eylulda Lon l~dıya dokla.rına isabet etmiş· 
dra üzerine 251 ton bom ha lır · Geceleyın muharebe şid· 
attıklarım iftiharla beyan e· detle ~evam etmişti~. Mancis· 
diyorlar. Ogün LondradalRO ter, Lıverpol ve Edımbroğda 
kişi ölmüştür. Artık bomba· >:angınlar çıkarılmışhr. İngiliz 
)arının tesirini hesaplamak Iımanlanna mayın dökühneai· 
mühim bir iş değildir. Yıkı· ne devam edilmiştir. Geçen 
lan meslceıılere gelioc~: Ace· gece İngiliz tayyaeleri birçok 
mi Alman Pilotl.uı için bun· noktalardan Almanyaya gi:-· 
tar en kolay hedefi olduk• miş ve bir kHmı hükumet 
ları halde aldıkları n,.tice merkezine kadar gelmiıtir. 
pek cüzidir. Fa,.Jiyetleri bu Atılan bombalar ,müteaddid 
tarzı muhafaza edebilse dahi hangarlara, demiı-yollarma, 
ancak on senede Londranm hastane ve evJ.,re isabet et· 
yarısını harab edebilir. Hal· miş, birçok yerlerde hasar 
buki bu on sene geçmeden yapmıştır. ilci fngiliz tiyya· 
Hitlerin başına çok şeyler ge resi düşürülmüştür. Dün düş
l~cek ve F ransızlan arkadan man c~man 32 tayyare • kay• 
hançeriiyen Musolini, artık betmiştir 13 t•yyaremiz b· 

Kayseri 8 A. A. - Bu· Sonu 2 izcid"' yıptır. 
rada nüfus say1mı i~lerine l•E~N~•~§~iUiiDAKlKA 

' 

Başvekilimiz kendisini u rc:nlere tevzi edilme.c üzere 
ğurlamak ve st-lamlamak yeniden telgraf havai ·si ol 1· 

için gelen zevatın birer birer rak 1500 lira daha yol:ım · 
ellerini sıkmış ve Antakya mıştır. 

ait hszırhklar tamamlamıştır. 
Bölgede !ayım ve kontrol 
memurlarına rniııtakalarına 
mahsus z.ırfları verilmiştir. 

4500Alman 
askeri 

f Rus -lngiliz 
görüşmeleri Belediye Reisine Antakyalıla 

ra selam ve muhaLbı:!tleri · 
nin iblağını rica ettikten 
sonra iyi yolculuk ve aıkış 
.sağnağt arasında vaj!onlarına 
binerek saat 18,15 te İsken 
Jerundan 1tyrılmışlardır. 

Şoför/erimize müjde 
Romanyaya girdi Moskovada temas 
Bükreş 9 A. A. - Royter başladı 

muhabiri bildiriyor: Almana M k in 

Vagon isi: enderun istasye 
nundan ağır "ağır hareket 
ederken, " Milli Şef'e selam! 
onu bağrımıza basmak istiyo 
tuz ! .. avazelerine ktuışan 
~\kı~ tufaııı devam ediyordu. 

Valimiz Şükrü Sökmen· 
'SÜ~ı-le Tuğbay Şükrü Kanatlı 
Styan nıi&afirimizi uğurlamak 

Am1::-rjkadan Basraya gelen iki vapur 
rneınleketin1iz için otoınobil yedek pat-

' 

R os ova 9 A. A. -
kerleri yaran omanyaya gi· gilterenin Moskova Büyük 
recektir. Elçisi dün Sovyet Hariciye ; 

Bunların ilk cüzütamıarı Komiseri Molotofu ziyaret 
Trensilvanya yolile gelerek ederdk ıon haftaların aiyalİ çalariyle lastik çı' ·ardılar 
ilerlemeğe başlamışlard&r.4500 vaziyeti etrafında kendiıile lstanbul Amntka i!e 

Basra arabında muntazum va
purlar işi emeğe ba ~lamışhr. 
ılk iki vapur Aıner~kadan 

,i3asra Jima ıınıı gelmiş ve 
memleketimiz İçm o tomobil 
v~ kamyon yedek petrçaları 
akümolatör ve !astık gibi 
eşya çıkarmıştır. Bu ay için· 

d d h .k. tam techizath asker.fon mü· uzun müddd görüşmüştür. 
e a a ı 1 Amtırikan vapu- rekkep olan bu kuvvetlerin 

runun Basra limanıııct gel• .. esı' d aelecek olan Alman aak 
.u kuman anı niçin gddikleri 6 er-

bekleıımektcdir. Buı\lar da hakkında sorulan ~uallere ce (erinin sayısı 4 fırkaya iblıi 
t b·ı k' 1 k k olunacaktır. o omo ı , ına ıne yeue a · vaben, petrol kuyularım mu G 

samı ıle diğer eşya vardır. baf az" ve Romen ordusunu j elen IHkerlerlerle bera· 
fümldr CTeJdikten sonra las· Al I · ber en son model hava dafi 

& man \1 1 
\J l e r 1 n e j topları vardır. Bu toplar pet• 

tik fiatlarının yar1ya enmesi Göre tanzim edecekleri~i ı rol kuyulannın bulunduğu 
bekltnmekttıdir. söylemişlerdir. Ronıanyaya l mıntüaya yerleıtirilmektedir. • 



Q..örçil 
Başı birincide 

biybir tebli~~ye mıruz cılma 
Chtim tanmin ederken, ra,a 
sında bile görmediği vekayi 
ile karşılaşmak mecburiyetin 
de kalacaktir. 

Tilinp edilen mmtakal~· 
rı 11k sık ziyaret ediyorum. 

Ora sakinff'!rinin buna karşı s 
göıterd'kleri tezahürat ~aya· 
na bılyrettir. FelAkete uğr1lan 

/lar duşmarıa mu~ab~lei l>iİmi 
11İl yapılmasmı rica eoıdiyor· t 
lar. Biz ise düşman toprakla 
Ti Üzerindeki meskenleri tab 
rip etuit'"tense ta ~ip yapan 
vasıtaları istihsal eden muı 

seseleri tal\rip etmeyi dalla 
muvafık buluyoruz. f.sasen 
bu' liedefterden başka bir ta -
rü11 dönm~k şuursuz bir şey 

olur. 

Balk.anlarda 
Romen Ajausının 

bir tebliği 
Bükr~ş 8 :A.A.--- Rııdor 

ajansı yabancı matbuatın y .. p 
h ı asılsız tıayialaı: hakkında 
neşrettiği l:>ir tebliğde. pek 
t"bii olarak mihver ordulari 
le Romen ordusunun hakiki 
bir arkadaşlık ve iş birliği 
yapmılC istediğini, billiassa 
almanyanm romanyaya vaidl& 
ri çOk olduğunu, bu işin başa 
rılması etrahnda çıkarılan her 
hangibir meselenin asılsız ol
&.ığunu bildirmektedir. 

Yunanistanda elen 
"" ordusu g\inü 

Atina 8 A .~.- Milli genç 
lik 'eı~kk~lü bJtün Yunanis 
tand~len ordusu iÜnÜnüJezs 
h~tatla kutlanmıştır. 

Tataresko serbest 
bırakıldı 

Ame1ikadan 
Alma!lıyaya gidecek 

postalar İngiliz san
sqründen geçecek 

185000 kilo 
Un alınacak 

1 - Hatay Sey)·ar Jandar· 
ma piyade alayınca cins ve 

mikdarı aşağıda yazılı erzak ki\ 
palı zcırf usnlıl~ mübayaa edile 
tir. 

Nevyork 8 (a a.)-Herald 2 - Ihal~ 15 birinci t.:şrin 
Tribün gazatesinin Vaşirığ· salı günü saat 16 da icra e· 
ton muhabirinin bildirdjğine dilecektir. 
göre, Biri şik Amerikadaki 3 - Buna ait şartname 
posta dairelerine Almanyaya Ankarada Vilayet J. K. 1stan· 
girecek olan bi\,tün poo;ta Me· bulda Vilayet J. Komutaulığın 
duatının Nevyorka gönde- da Antakyadu Levazım müdür 
rilmesi için emir verilmiştir. lüğünde gö ülebilir. 
Bunun manası Alma,yaya 4 Tal p olanlar ihaleden 
gidecek olan posta irsa\atının nihayet b.ir scat evvelıne ka· 
Japonya ve Rusya tarikile dar Tıcaret odasına musad· 

dak vesikalarile ve yüzd., 7 ,5 
geçmeyt·reic Atlantik yolu ile muvakkat teminat ve teklif 
sevkedilerek lngiliz sansörü· mektuplsrile birlikte Antakya 
~e tabi tutulmasıdır. Muhabi- da kışld binasmda müteşek
rin mütaleastna göre, keyfiyet kil satın alma komisyonuna 
mihver devletleri foaliyerleri· müracaatları. 
nin Amerikada ho~ görülme- Mu teminat Li. 2289 Kr. 38 

. ılMubam. kıymet Li. 30525 kuru~ 
~ekte olduğ~na b!r delil teş· t Miktarı Kilo 185000 
kıl etmektedır. 1 Erzakin cinsi: Un 

ilanen tebliğ . 
Kırıkhanda mukim Haçı• 

tur Kara Bacakyan kerimesi'" 
Azganuş larafmd"tn haklnhı· 1 
yarını Suriye lehine istimal 
ederek mahalli ikameti m~ç· 
huı bulunduğu anlaşalao ve 
asları Kmkhanuı saray mahal 
lesinden üirkorder BQgosya 
mu aleyhinde yapılan 6,1ı938 
tarihli 'di senetle 120 made 
ni altın alacak takibinden d o 
layJ ilanen tepliğat ifaş•na ka 
rar verilmiş olduğundan . ta• 
yin olunan iki ay müddet zar 
fıııda itiraz edilmediği halde 
cP.bri icraya devam olunaca 
~ ilan olunur. 

Bir telli makinist is
teniyor 

Hatay Seyyar Jandarma 
diyade alayından: Kolordu ıyu 
habere taburuna (60) lira üc , 
retle bir telli makinist imti· 

' 
h2\nla almacaktır. Talip olan 

Menim itibarile sisli ~a•· 
valarda ~üşmana karşı alaca· 
Jımız muCfafaa metodları de 
varôır, Bu metodları hakkın· 
da 'bir fiki" vermeldiğimi 

~medisiıı benden b~ldemiye· 
ceği .şüplı~sizdir. Düşmanla· 
rımızm, vakh geJince tecrü
belerim: iıtinaden onu kendi 

Bükreş 8 A.A.- geçen• 
lerde tevkif edilmiş olan e~ki 
Başvekillerden ta1areskoser- ~u··~hu1•i11ef garar İz 
oest bırakılmıştır. \_,,.ı ~~·· '3 'J 
1 

Bulgaristanda ted Hamit Urfalı tarafınd n açıldı 

larm ücret talimıtnamesiode 
ki esaslara göre tekemmül 
ettirilmiş evrak? müsbiteler;., 
le birlikte müracaatları. 

ilan 
~liklerinden kaşfetmeleri da· 

bir fer Hamit Ürfah, eski postane civa. ın Jaki garajı yeni baş· Antakya icra memurluğun 
dan: 

ha iyi olur. 
Sofy& 8 A.A.- Bulgar tan tanzim ederek, •· Cümhuriyet garajı ,, namı altında 

' Bütün dostlarımızın ve ~ 
saret a;lbnda veya hür müı 
temle&fe\erde bulunan ve bi· 
ze sempati bes1iyenlere Hit· 
lerin toptan teCfliiş hareketi 
deoiz ticardimizi boğmak için 
topladığı manyatik mayinl&rı 
ve dıfer tefebbüılerı i\bi 

Naztrlar meclisi Milli bir ka açmıştır. Gıtrajda şoförlere mümkün olan her kolaylık 
nun liyıhaaı hazırlamıştır.La göst"rilraektedir. 

Bir alacağın temini istif ası 
iç1n haciz altma alınıp para 
ya çevrilmesine karar veri· 
len ve tf'mamına ehli vukuf· 
lar marifetile (2000) Türk ev 
rakı nakliyesi kıymet takdir 
edilen Antakyanın Bedevi 
mevkiinde kain 49 numaralı 

ylbı, yütün m~mleket dahi· ~~~~~~~~~~~~" 

muvaffak. olamudığını i.sP,1t 
edecf'~tir .,, 

Çörçll Nutkuna devanı e· 
Jerek demiş.qr ki: 

"Tehlike gc.çmiı deyıome· 
)'İZ. T eşrip aylarmqa iıtiii 
pu~.ketJeri yaJ)llabilir. Bu 

. a1lard• mavnaı-.rın sevk 
ve idareıi müpıkündür. 

Almanların yanm miJY.on 
asker ıçlıı mavna ha~'F~4.ıık 
lıırı tailmin oluntbilir. Bun· 
fara liarşı arılan gip\ askerle 
riıp~ ~azırdır -~P.Mlf!rtfP.Mcla 
1Ş: ağust~, 15 ve 27 eyl6ld, 
ıiddetJi b:ava mukarepeleri 
olmµ,ftur. Bunları naııl de
fetıj!:j~iz hatırlardada.r. 

Bir sene zarfmda bizim 
bu ~adr1r kuvveden~etim.iıi 
Alm~lır babrlarana bile ge· 
til'ememi,lerdi. 

En yeni tecbizatla 80 fsr 
ka ats~eri kuvveti Manı ıahil 
leıjp~e o ühdura 1'l111&Dla· 
ra kar~ her an baıır bulu· 

linde gizli ve yabancı teşek 
k~erin lagv.i: Bulgar tebası 

haklarının tahdi<li. Millet 
ve hükumet aleyhinde yapı· 
lacak propagandalar hakkın· 
ıia atır cezalar tatbiki esas· 
farmı ihtiv.. eyJemektedir. 

Yalanlanan bir haber 
Roma 91,A.A.- Türkiye 

~ıriç olmak üı.ere yeni bir 
~•ikan jfüfakı yapılacağı hak 
kında yabancı kaynaklardan 
çılCan haber.ter Romad' ya· 
lantanmaktadar. 

Arnavutlukta top
lanan ıtalyanlar 
Londr& 7 A .A.- Söy· 

lendiğine göre Arnavutlul<ta 
toplanan İtalyan kıtaları yu· 
nanist'\na liücum edememek· 
tedirler. 

BERLlNOE BÜYÜK 
BiR SIKl.NTl VAR 

Bern 9 A.A.- Ber:inden 
buraya gelen yolcuların ifaCJe 
ain~ göre bedin b&lkı Roma 
halkından daü ~ bir 
11kıntı içinde~r. R~ ' ar· 
bin acılarını beilin kiaar 
biu~tmt-mi1_t,jr. 

nu,oruz. l l 
lngiliz - Japon an- JP.poıı ali 
laıaıası yenilenmi- Nihayet Frans1z Hin~· 

yecek çinisini iıgal ettile~ 
Tokyo 8 (ı.a.) - Hari· Tokyo 8 {a.a.) - Dome· 

ciye neı:aretinin n~ıretmiş ol· yi Ai-uaınm bildirdiğine göre 
dutu bir tebliğde, lngiliz Japon katılan bu Hfiab 
Bütiik 'Elçiıinin, Hariciye FrilDllZ Hmdiçinİ.Iİaio mer-
Ndara Matsoka tle priif«;· ke•İ olan Hanoya ~rmiş· 
rek !nıijiz hükimetiaİll · 11 tir. ]appn kıtaaları şelir" gi• 
birinci teşrinde vadem bi· rerken aSkeri tay)'arelerge 
tam bulacak olan Birmanya ıelfir üzerinde uçuyo'rlArJı. 
yolunun kapatılaıuana miite· bu kıtaların kqmandanı Fran 

da1r 1nıiliz .-. ]•~n itilifıqı ııı t1indiçini u~u°!i Ylliıi 
yen~93ek fık.!"ncle o~ffie· ile dıter grans ı erkanına ne 
m teblıı ettiiini bildirmektedir zaktt ziyaretleri yapmljbr. 

lan ı Güd11iizde 
Antakyan111 Habeş Tüylü kö Erkek Hala 

yünde şarkar. Haydar ağa ve Süvare saat 8,30 da 
reaeai Garben şeyh Ali cenu· Matine saat 3,30 da başlar 
ben Kış suyu yolu şimalen Hı.ı tahminen GOO metre murab-
ci Fetellah ver~sesile mahdut baı zemin üzerine inıa edil 
bir kıta tarlanın derununda miş iki göz bir su değirme· 
bulunan 13 zeytin ağacmm ninin 720 sehim itibarile 473 
Tapuya ı~scil ed\lmemi:ş oldu derıleceğiorl"ıı bu açaçlarda sehmi açık. arttırma ile 31,10, 
ğundan y~niden namma tes haricen l»ir ayni h:lk iddia· 940 perşembe günü saat 9 
cili Mustafa oğlu Tabir tara· sn da bulunan varsa ellerinde cian 12 ye kadar duirede ya· 
fından talep olunduğundan ki belgeierle o gün mahellin- pılacaktır. Satış yü.ıde 75 inı 
bu ağaçların Cıbeti aidiyeti de buluuacak tahkik memu· bulmadıgı surette artbrma 
ve hukuki tasarrufiyderinin runa ve bu t."'nhten evvel ta 1 on gün geri bırakılarak 11, 
tahkiki için 26, 10,950 günü J>U sicH muhafızlığına mura· 11,940 pazartesi günü ayni 
mahalline tahkik memuru gön caatlacı iıao olunur. saatte yapılacagı ilan olunur. 

• IS )t 'I 1 

E~zak su1ın alınacak ' 1 
1-Hatay ikinci s~yyar jandarmB piyade alayınca cins ve miktarı aşağıda yazıla erzak 

hizalarm<'.İa gösteriıdığı vechi le kapalı zarf' ve açık z.ırf jve ·lÇ!iC ~ eksiltme"'ile ·mubayaa 
edilecektir. 

2- ib<Ale 10 birinci teşrin 940 perşenıbe .günüı,osaat 16Jda icra edilecektir. 
3- Talip olanlar ihaleuen nihayet bir saat evvel Ticaret odasından musaddak.,vesikala·~ 

ril~ ve yüzde 7 buçuk muvakkat teminat ve tekiif{mektuplarile:Antakya kışlasında mü~t: .
şekkiı alay satmalma komisyonuna müracaatları 

Mubayaa edilece ı liktan kıymeti 
Erzakm cinsi kilo G L. K. 

Sade ya~ı 
Sı~ır eti 
Sabun 
Kuru fasulya 
Salça 
Kuru Soğan 
Pat1ttea 
Mercimek 
Beyaz peynir 
Zeytin danesi 
NOhut 
Bulgur 
Pirinç 
Kırmızı biber 
Çay 
Zeytinyağı 
Toz Şeker 
Yaı sebze 
Kuru üzüm 
Odun 
Yulaf 
Ot 
Saman 

3500 
50000 

5000 
13450 

2000 
6000 

23000 
9000 
4000 
4800 
9000 

12600 
3200 

150 
:>O 

400 
5500 

19000 
4000 

240000 
2240() 1 

160000 
11000 

4550 
9250 
1925 
2555 50 

310 
240 

1955 
1620 
2200 
139'l 
810 

1386 
896 

61 50 
275 
208 

2090 
950 
800 

3(J00 
13440 

6400 
192 50 

Muv:ıkkat teminat 
Yüzdt.'~7,5 

Lira Kuruş 

341 25 
693 75 
144 38 
191 66 
23 2J 
18 

146 
121 
165 
104 

60 
103 

67 
4 

20 
15 

156 
71 
60 

225 
1008 
4~0 
14 

63 
50 

40 
75 • 
95 
20 
61 
65 
60 
75 
25 

44 

Sureti ihale 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" ,. 
" ,. 
" 
• 
" 
" 
" 
" Kapah zarf 

Kapalı zarf 
Açık ekailtm• 

lı 


