
Norveçliler kah
tamanca mukave-

met ediyorlar 
lngif iz ve Norveç lırkalıırı 

l}ı •• 
"-şterek harekata başladılar 
D nı· tl d b ·· ·· "d · z e, karada ve hava a utun şı -
detiıe d~vam muharebeler i11kişaf edi-
Yor - Almanların ileri harekatı her ta
l'afta durduruldu -İsveçte endişe V(lf 

Stokh 1 • ·ı Nor 0 ın 12 A. A . - 1 dafaa hatları vücude getırı 
"'eçtek· Al · k. b'·t·· "'eçtt .1 man işgali, Is- miş ve Norveçte ı u un na 

dırrıı derııı bir endişe uyan kil vasıtalarıııa el konmuş · 
L ıştır D . d A f h b rk 8111;ışan · eııız e fevkalade tur. Norveçte se er e er ı 

taklar ~lınanların lsveç top son hızile devam etmekte • 
'evki \rı an Norveçe asker dir. Almanların il~rlemekte 
kuılll!klını isteme-sinden kor olduğuna dair Alman kay · 
Ye kad tadır. Mamafi şimdi - naklarından çıkan haberler 
talebd ar Almanya böyle bir ya\anmaktadır. Alnıan istila-
\ No~ bulunmamıştır. sına karşı koymak için bü -
t~ .. "eçten gelen haber - tün Norveç halkı seferber 

tiııdcib~e, Norveç şehirle - lik emrine canla başla itaat 
.rıı%r ınŞlerce sığınak yapıl- etmektedir. 
•çiı:ıd · ehirler k lık 1 hl".., • ·· Cd' aran A man te ıgın e gor t'. tıhırı kır. Norveçte hakim . 
tııa ilrıaat . f ki Al Berlın 12 A. A. - Bu 
~~1

11Y&dan ' mutt: 1 ~r l · gün neşredilen Alman tebli· 
d. ltıcsi yenı kuvvet er ~. d . 

ltd llt: ın . ld k . k gı şu ur . 
e N anı o u ları ta " Dün Danimarka Cr'!p 

edecekti orveç mukavemet hesinde sükunetle geçmiştir. 
1-i S'okh. Norveçte b "u 1 u n a n 
\~ 11ııa8 olın 12 A. A. - Hava kuvvetlerimiz garp sa 

Otveçtıuhnhiri bildiriyor : lıillerini tarassııt etıniş,Almaıı 
rddl!tilee rnuhareb-: büt~n kıtaatı da işgal et~nekte. o:du 8 Alnıa dev~m etmektedı.r: ğu n:mıakayı genışle:mı~tı~ . 
~Otveç / 1 tıcaret g<:mısı Bir Ingiliz hava taarruzu pus-
lı~ Rer..·ı•rnanlarında ve lngi· kürtülmüş ve düşman hava al ·•ıı e . . 
hııuad tının muhasarası hücumu tesirsiz kalmıştır. 

8
1, No ır. lngiliz donanma- Danimar'kadıı işgal edilen 

lld rveçe · b kA h .. k .. illara aıt ir kısım mıntakalarda sü unet u um 
etırıj asker çıkararak işgal sürmektedir. Harp fıloları 
.. ş Ve b d ı kAt lıssij Uralarını hareket mız 11 nisan a .ıare a ıııa 

sraPınıştır. d.!vaın ederek iki,İngiliz Des 
İsveç 0~~01m 12 A. A. - troyerini daha batırmıştır. 
1ıe g.. ıansının bildirdıği · Keşif t.ıyyarelerimiz bütün 
duğu Or~, Alman vapuru ol- Norvı!ç sahilleri boyunca 
ltıijlhi lcsn.nedilen bir ge.nide uçuşlar yaparak düşman 
~ 1 ş bı· al - ··ı. b b 1 "e rtıi. · ev sulunu yu-::- harp gemiler ine om a ar 
leri J ve Ştddctli infilak Sts atmış bir İngiliz krövazörü 
p troı uyulmuştur. Bunun bir hareketten alil kalacak dere 
dil Remisi olduğu zanne cede hasara uğramıştır iki rtı kted· 

G ır. tayaremiz üsünt! dönmemiştir 
ece y 'l . h d . C!tas arısı ı e saat bır Garp cep esin e yenı 

ııı<.Ja d . d d 
Sesl ... enız e şiddetli top bir şey yoktur. burada ijn 
1. ~,., ışıd· ı . . 
ıııde sey 1 nHşktır. t dfile ha hava (aaliyeti olmuş ve ke· 

%111 retme te 01an Al · şıf tayyarelerimiz Paris üz~ 
doııa vapur kafiiesine İngiliz rine kadar uc;,ırak keş! fler· 
u ıınıas 
t..> bin t ;nın ladrruz ederek de bulunmuşlardır. ,. 
nıisi . orı uk bir nakliye gt- 5ovyetlerin bir 
hr. nı batırdığı unlaşılmış -

te ~.orveçten. gelen hab~rle-
&oı r N k tut . ' orveç ·ıtaları köp 
erı tab . 

lar1111 1 ~ıp ve. demir yol -
S 'ker uv, etmektedirlt!r. 

l to lıolın 12 A A 11Riliı fır · · -tlıış kuları Nardige çık 
liilc vte altıncı· Norvt·ç fırka· 

emas t · . 
Al esıs eylenııştir. 

k ınnn1ıır1 b 1 
ıt~lnr b n u undukları 

oyuncu kuvvetli mü 

tekzibi 
Moskova 12 A. A. 

Tas Ajansı tebliğ ediyor : 
Danimarka ve Norveçi işgal 
eden Alman kuvvetlerinin 
Leningrad demir yolundan 
istifade etmek suretİlt! Sov
yet topraklarından geçtikle· 
rıııe dair Amerikan radyo· 
ları tarafından neşredilen 

Sonu 2 incide 

[Sayısı her~~yerde2 kuruş J Cumartes~ 

Halkevı 
Neşriyat kolunun 
giizel bir kararı 
Halkevi ıı eşriy.ıt kolur!un 

getirdiği Amplifikatör tesisa 
tı ile her hafta bir korser 
vererek bunu köprü başın? 
k rulan bir Hoparlörle hal 
ka dinletmege karar verdiği 
ni ve ilk kons"'rini geçen sa 
lı günü verdiğini yazınıştık. 

N •şriyat kolu dün yeni 
ve mühim bir karar daha al 
mış ve bu günden itibaren 
her akşam saat 5,30 da Ho· 
parlör vasıtasile halka hava
dis vermeyi kararlaştırmış 

tır. 

Gazetemizden her gün ve 
rilecek bir bülten halk 0 vi 
neşriyat Kolu tarafından ho 
parlörle neşredilecek ve hu 
bült~ıı şehir ve memleket 
haberlerile dünya haherleri
ııin bir hülasasmı ihtiva eyli 
yecekti r. 

Halkevi ne~riyat kolun 
bu çok faydalı kararını menı 
nuniyetle kCirş:larız 

Yeni tesis edilen Aınpli 
fikatörle yapılan naşriyat 

fevkalade muvaffak olmu~tur 
Halkın bu neşriyatı dinlemek 
için gösterdiği büyük alaka 
yı nazarı dikkate alan halke 
vi idare heyeti şehrin diğer 
mıntakalarına konulma' Ü· 

zere üç Hoparlör daha ıs 
marlamıştır. Yakında gel
mesi beklenen bu bopulör
lerden birisi hükumet cadde
sine, ikincisi Affana ve üçüıı 
cüsü de uzun çarşı başıııda 
ki m~ydanlığa konulacak, 
halkevi neşr1yatı bu hopar· 
lörler vasıtasile halka veri
cektir. 

Adana da 
Diin pasif korun

ma tecrübeleri 
yapıldı 

Adarıa 12 A.A.- Bugün 
saat 10,45 le burada hava 
hücumlarına karşı pasif ko
runma denemesi yapılmıştır. 
Tehlike işareti verilir veril
mez bütim teşkilat faaıite· 
te geçmiş ve 10 dakikada 
şehir sokaklarında bir tek 
insan bile kalmıyarak hepsi 
sığınaklara ilıica eylemişler
dir. Halkın göstt-rdiği inti· 
tizam soğuk • 1ranlılık takdi 
re Ş<\yandır. şehrin muhtelif 
ııc.ktalarına yaıığııı bombala· 
rı düştügu farzedilerek bun 
lar söndürülmüştür. Çok a 
ııi olarak yapılan tecrübe 
m~mnuniyete şayan mükem
mel bir 11etice vermış· 
tir. 

Elazığı sel bastı 
Elazığ 13 A. A. - - Mis· 

li görülmemi~ bir yağrnur -
dan soııra şehri ~el ~asmış 
ve sular sokaklarda iki met 
re yükseklikte akmıştır. Nü
fusça zayiat yoktur. 

---
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü .... 

Bitaraf memle
ketlerde 

Almanyaga komşu kiicük dev-
letler· faaliyetle 

İngiltere ve Fransa, Hollanda vejBelçi

kayı işgal etıniyecekler -; Holanda ve 

Belçikada humınolı l1Jir askeri hazırlık 
var - Mac;:\t jstauda siyasi ~faali.vet ,_ ~~ 
Belçika ve Holanda-daki AlmCln sefir-

leri mt:mleketl· .. rİne döndüler 

Londra 12 (et a.) - Müt· ansızın memleketlerine d<iıı-
tefiklerirı Holanda ve Bt"lÇİ- müşlerdir. Bu ani avdetin 
kayı işgale hazırlandığına da- son günladP. Bdçika ve Ho-
ir Alman propaganda servis landa da yapılan askı"rİ ba-
leri tarafından yayılan haber Z\rlıklarla alakadar olduğu 
Londra ve pariste katiyetle zannedilmektedir. 
yalanlanmaktadır. Müttefikler Brüksel 12 (a.a.) -- Bdçi-
hiç birtaf devlete taarruz ve· ka hükumet m,..rk .!Zinde son 
ya işhal niyetinde değil ıki gündenberi hararetli bir 
<lirler. diplomatik faaliyet vardır. Bu 

Amstardam 1°2 (a.d) sabah İmôliz, Fransız, Alman 
Son günlerin şaşırtıcı hadise- ve Amerikan elç:\eri aırasiy-
leri. Holaııda da oliukça eıı· le Bdçika hariciye nazırını 
dişeli biı hava yaratmıştır. Al· ziyaret ederek kendisiyle 
n:an hududu boyunca her görüşmüşlerdir. 

tarafta hummalı bir askeri Budapeşte 12 (a.a.) -
hazırlık vardır. Holandada Şmal memlek~tlerinde gittik
ki bütün nakil vasıtaları as· çe inkişaf eden vaziyer, Ma
keri nakliyata tahsis edılmiş, caristaa.Ja da endişdi bir 
hududa yakın büyük şehirler hava yaratmı~tır. Son hadise-
sivil halktan tahliye olun· ler büyük bir alaka ve dik-
muşlur. Bütün Ho!aııda da katile takip edi\mektedir. Ma-
göse çarpan hummalı bir as· car Başvekili bugün ayan ve 
keri faaıiy,et vardır. mebusan reisleriyle eski 

Parisl 2 (a.a.) -· Havas Başvt!kil ve Nazırları nezdine 
Ajansı Briiksel ve Amester· ı davet ederek keııJıleriyle 
damdan haber veriyor: Bu 1 uzı•n müddet görü~nıüş!lir. 

B k 1 A 1 M . d ··k gece yarısı rü se ve ms- 1 ı acarıstan a go e <;arp:ııı 
terdarnd<tki Alman dçileri ı büyük bir faaliy~l varJır. 

EN SON DAKlKA 

Bir Alman zırhlısı ile iki 
gemi daha batırıldı 

Norveçliler hatlannı müdafaa ediyotlar. 
50 bin Alman aske"i çıkarıldı 

Stokholın 13 (a.a) - Norveçliler bütün hatlarda mt-v
kilerini muhafaza elınekiedirler. Almdıı motcrlü kıtala
rınııı ilerlı~me teşebbüsü akim bıraktırılnııştır. Şimdiyt:' 
kadar Norveçe çıkarılan Alınan asker lerirıin mikdarı 50 
bin kişiye baliğ olmuştur. 50 bin kişiniıı d.ıha Danimar
ka yoliyle Norveçe göıı<lerildiği haber verilmekt~dir. 

Almaııyanm 26 bin tonluk •·Gnajen,, zırhlısı batırıl· 
mıştır. 936 da denize indirilen bu zırh!ının 1460 mü
rettebatı vardı. Buıı<lanbaşka bir ııakliyt· g,..ınisi ile ceb· 
hane yüklü bir vapur da batırılmıştır. 

Moskcıvada bir tor.Iantı yapıldı 

Roma 13 A. A . - Moskovada Stalinin riyasetiııd,. 
bir toplantı yapılını~tır. Bu toplantıya Mareşal Voroşi
lof ile deniz aınirah ve birçok ku nırn<lanlar iştirak et -
miştir. Müzakerelerin nıevzuunu Sovyetlerin şimal deııi· 
zindeki vaziy(>H teşkil etmekte idi 



S&yfa - 2 - YENIGON ~ 

Gençsµ-orun .. ~ 

musameresz 
Amerikadan 

Saatte 650 kilom et re 
Almanyada 
Suni benzin fahri 
kaları kuruluyor 

Kabri fanlllrm\ 
nakli meselesi 

lan 
KıRıKHAN tcR.A 

D AlRESlNDEN ~ 
Bugün ve bu akşam 

veriliyor 

süratJe nçan tayyare· 
ler geliyor Kop nbagdan Frans1zça 

Parisuvt1r gazetPsint· bilJiri
yor: Göringin harbin netice 
sini tayin etti•' ceğini sÖ) \e
miş olduğu gMp cephesı ta, 
arruzundan Hıtl ri meneden 
petrol noksanı: korlru umu 
mudur~ 1914 za.erinden son 
ra söylenmiş olan şu ~oz 

malumdur: Müttefıklt>r Pet .. 
rol dalgaları üzninde zafe
re doğru uçtular ,, 

Geı•çspor klüb · tarafın· 
dan haın laırnn büyük müsa· 
merc bu ö~l ·den sonra 
saat 1 S te Halk sinemasında 
vı-rılt'cf'k ve müsamere ak· 
şam sa t 20,30 da tekrar 
eJ I •.:: •ktir. '\Un nere h L..t· 
leri hemen hemen bitmiş gi
bidır. Sayın Valimizin yiık 
sek himayelerinde yapılacak 
ol n müsamerenin fevkalade 
mükemmt'l olmas ıçın hiç 
bir fodekatlıkıan çekinilme-
miştir . 

Güreş ınusabakaıarı 
ilt:>den Terbiyesi Bölge Baş· 

kanlığı tarafından lertib edi
lt:>n b ·yuk güreş musabakala 
rı Ev •t lcede haber verdiğı 
ıniz gibı y rııı sabah 9 daıı 
itıbaren spor sahttsında yapı 

~\acak ve öğledıın sonraya ka 
dar devi.m edecektir: Sahadıı 
tribün yapıldığı gibi. arzu c-~ 
denlere ~an dalyalar da veri
lecektir., Biletler yarın SC\ha 
da rntılacaktır. 

Nörveç iler 
Başı 1 iı cide 

Vaşington 12 Cüınhur 
rei:ıi Rozvelt, son zamanlar· 
da Amerikan fabrikaforında 
ıtışu edilen enson ı:istem 

4~ tayyar enin ~üttefiklere 
satılmasına muvafakat eyle
miştir. 

Saatte 650 kilometre sü-
rat\e uçan bu tayyarrlt-r der· 
hal lngiltt>reye gönderilmek 
üzere yola çıkarılmıştır. 

Bulgari standa 
Seferberlik şayiası 
Sofya Şimali Avrupa 

hadisderinin başladığı zaman 
Bulgarist nın da seferberlik 
yaptı~ ı hakkında ortaya atı• 
lan şayialar Bulgctr sıyasi 

ve askeri mahfe\leri tar.tfm
da l ha)'retle karşılaıınııştır 
Bulgaristan :\eferberlik yapıl 
nıas1111 icabettirecek hiç bir 
vaziyet görmemektedir. Al· 
manyanın şimali Avrupadah 
hart>ketirıt· müş lıit vaziyetin 
de bulunan Bulgaristan tama 
men bitaraf kalacaktır. 

Almanya Rom rny.ı UZ"' 
rİnP. yaphgı tazyıkct ve Rus· 
ya lle mevcut anlaşmalarına 

ra{?m en h 'ffb"" b :.ışlad ı rrı gü ı 
den itibaren ihtiyac duyacdğt 
sent>vi 15 milyon ton pd
rolü hiçbir ş"'kilde elde ede 
miyeceğıni görerek umitsizli 
ge düşmüştür 

işte bu sebeplerı!ır ki 
Hitler y rıiden stenz usulıle 

benzin yapabilecek fabrıka

lar ioşasinı emrt-tmiştir. 

İşte bu seb p'erdir ki sente 
tik bt-n zııı imalini arltırmuk 
ve bunu 1 için de Herman 
Göring fabrikalarının muaz· 
zam bir şekilde büyüt:.ilmesi 
istenmekte<lır. Bütün Bulgaristanda tam 

bir sükunet hüküm siirmek
tedır. 

Almanya muhakknk ki ma 
den kömüründen benzin \ ı

Bulgaristan şimdıye kadar karmak istiyecektiı. Halbukı 
hiç bir zaman bu kadar ka 

lrnberlt"r }alandır. bunun tahcıkkuku içiıı Je hir 

A 
ti bitaraflık göstermemişti. Alman mir alı çok muhzuntarı yenmek ge· 

muhalif n1i? ilan rektir . 
P.tris 12 A.A. Havas Hatay Vilayetinden: l) Yeni fabrikaların ney-

aı·llnsı Alman hududundan Eksiltmeye konulan iş· dana gelmeleri uzun bir za
mana mütevakkıftır. 

biıctiriyor: 1 Aktepede yapılacak (ayakları rnevcut) 3x6 açıklı· 2) Bir milyon ton meprol 
Nm veç veDanımarka hare- elde etmek ıçiıı beş milyon 

kah başladığı gündeııberi ğıııda ahşap tabliy" inşası ton m..ıd n koınürü istihscıl 
bilh..ı-na d .. ııiı muharebeleri kPşif bedc!i (1403 lira 84 ku t-llll k ıazı nJır. H.ılbuki Al-
ne ttit resmi tebliğler de ruş)tur · •. nya, Leh kömür madeule 
Alman Amiralı Veberin ıs· 2 Talıpler projt> Ş 3 ı tn · rı ru dt· ~ld etti ·,i halde bu 
minin geçmemesi nazarıdik- me ve diğer evrakı Nah mü ihtiyacını kar;ıılayucak köınü 
katı- çarpmaktadır. Bu la· dlirlüğlin ie gör ·bılirlt:r. ı·k d ., re mu ı gıldir. 

Bel.}diye Reisliğinden: 

Eski mezarhklardaki ölü
lerin y~nikabristana nakıl İş; 
15 nisan 9~0 Pazart •si güııü 
aşağıdaki ŞP.kilde bJş\ayac ık 

tır. 

1 - Kabir açan işç\ler Be 
lediye tarafından seçilmiş mu 
ayyen kimseler olacak ve bu 
hususta yapılan talimatname 
mucibince hususi elbiseler gi 
yeceklerdir. 
2 Çıka ı cenaze ve en· 

kaz Bt>ledı}e tarafından t.ıh 
s\s edılmiş lıusu~1 torbalarla 
araba ve sandıklur içerisinde 
yeni k,ıbristana taşınacaktır. 
3 Yeni kabristanda ay· 

rıca muaayyen kimseler tara 
fından açılacak mezarlıkla· 

ra defo dilecektir. 
4 - Mezarlıktan çık 111 tah 

ta, tabut vesaire kullnnılama2 
Bunlar belediye memurları 
marifetile yu.kılnc.ıkhr. 
5 Beher kabir açmak ve 

çıkeırıncık ameliyesi azamı 
(50) ve yeni mezarhğa beher 
mezar ıçin gömme ameliytsi 
(50) kuı uş olarak lesbit edit 
miştir. 
6 Mezar açılır ve gö· 

mülürl. en cenaze salıibi bu iş 
le mt·şgul kimselerden başka 
kımse bulunamaz. 
7 Her gün kaç ölü Çl-

karılac ıksa belediye tarafın· 
da ı tayin P.dilecek ve bun 
lardan başkası bulunamıyacnk 

tır. 

8 Torbalar ölü sahipleri 
ne ait olup nakil işi beledi
ye. t:\rafı ndaıı meccanl!n ya· 
pılacaktır. 

Açık arrtır-
ma ilan ı 

Kmkhanda mukifll Go 
Hasan kızt Hayriye 
tarafındarı KırıkhandB ıtı 
Küpeliyan Sıriks oğlı.ı A~ 
annesi Cerrah oi!lu · 
Artin kılı Ahsa aleyhl; ' 
maamesarif 120 füa 9 

t h ·ı· . ki oı ru~un a sı ı ıç•n va 
l · ·· · l rçlıl c.ıut erı 1.Jzerıne >0 , 

gaip oldukları usuterı 
şılmış ve tayin olunıı0 ) 
gün içinde borçları111 

meJikleri veyahut itirJ 
ıned klı·ri halde cebri " 
devam olurıac.,ğı ö.1~pıe~ 
tebliğı makamına knııtl 
üzere ilan olunur. t r" a ilanen teb ıg r 

Antakyanın Küuliik J ~ 
mahallesinden Ahrne f 

31 
kızı aıire tar 
ayni mahalleden GarıııJI 
zan karı'>ı Cehle ve r 
rı aleyhine Ant?.k) a 
kuk mahkemesiııde 1' sı 
ta ulan izal~ışüyu dav~ 

,/ 

Dava olunıınlardan V 
Kazan oğlu Aci ile 

1 
• 

ikametgahları mechı.J 1 

ğuııdao ilanen teblig3·1 
sına ı..arar verilmekle 
tarihine tesadüf ederı A 

şembe günti saat 9 dae~ 
ya sulh hukuk mab~ ~ 

. t• 
hazır olııınları aks• ı 
H. U. kanu.ıunun 4J~ 
maddesi ahkamı utb1tıı 
leceği ilanen tebliğ 0 

olmayan ipotekli afaC 
la diğer '\lacaklaı ırı \ 
fak hakkı sahipleriflİ~ 1 

·ı 
larını Vf! hususılt• f9'

1 • B 
rıtfa dair iddialnrınl 1 

hinden itibnrt!n 20 gıı 
de dairemize bi!Jı rıı1 

3 
dirilmediği takdirde 

5~ 
delinin paylaşması ııdıı 

dıse Aıniralın tam.ımile göz ·' Eksiltme ı 5 ,4•94o pa· 3) Tabiı beıızin ya mıda 
d 'Il düşiüğüne alamet sayı zartesi günü saat (10) da Aıı ersatz benzinin kalite1eri fev 

lıyor Alına , mehafilindekı takya hükumet konağrnda k 1 d d 

Antakya icra memurluguıı 
dan: 

İpotekli olup paraya çev· 
rilmesiııe karar verilen ve te 
manrna iıç yeminli ehli vu 
kuf marif<·tile (lOJO> !ıra ev 
r..ıkı nabHye kıymet takdir 
ettirilen Antakyaııın dördüncu 
mıntakasında kaın (1491 par 
sel numarnh bir evin 16 se· 
him itibarile 10 sehim hisse
si açık arttırmaya konulmuş 

kalırlar. l 
(Gayri me n"\l 

r:vsafı) a a e uşuktur. 

k t · H'tl · · ~ncümen odasında yc.ıpılacak anaa a ore, ı erın rıye Bıı şekilde petrt>l ınPsele· 
setinde yapılaıı son !Erkanı tır. Ek . 

1 
k si Alınan erknıu h rlJiy si•ıin 

Harbiye içtimaıııda Amiral 41 sıltmke paz.ır ı. su· c lıallcd .. cegı en mü ıi:n ın •s ~ 
V Pber, Danimarka ve Nor· retı e yapılaca tır · ~ h · d d · . 

d 5 
M kk . (l '"O le alın t> C'dıgımı.ı: h lber 

veçin İs'ilasına şıd etle ıtı· ı· 30 k uva) ·at temıııal .) \ talıai<kuk ettiği takdird bıl • 
raz etmişti . Fakat Hiıler ıra. uruş tur. Al k "h . . . manya anca ı tıyacının 
Amıra! Vebni dınlem •m ış J 6 Talıplerın aşağıda yazılı b t b · k ı I · eş e ırmı arşı amış o a-
ve k llr.ı. d niz, hava Qrdu'a 

1 
\•esaiki ıbraz etmeleri icabc> kt ta ır 

1 ıııııı Baş Kunıandcım sıl,itık dn. R l t } 
lı,nt'k geçılme:sinı eınrey l a Ticn .. et odasına ka)ıth u~ a~ pe ro ver-
lem şiir. bulunduklarına dair vesika mıyormuş 

[)a' i mc:ı rka v ~ N or- b) Muvakkat teminat için l3erlindeıı Skaıınyüz a-

veç gemil ri 
evrakı ınüshite. jnnsma verılen bir haber 

c Bu inşaata mahsus ve Ru~larııı Almaııyaya verdik· 
sika komisyonu ndarı alınını~ leri petrolün tatmin t>dici Londra 12 a.a. Yal.arı 

cı su ard.ı sefer etmet<le o· 
lcın 1),uıı o.ırka ve Norveç 
hayrJklarıııı taşıyan bütün 
xt-milt:r Fransız ve- lngiliz 
)iınaıılarııın iltica etmektedir 

ehliy ·t vt·sikası (Mezkur vesi bir ahenk ile devam etmediği 
kayı almak için ihale günün- üı,..rinde ısrar göstermekte· 
den bir kaha evveline kafa dir. Berlin buna sebep ola· 
Vilayet makamına müraca<ıt rdk demir yolların fena vazi 
etmeler~ lazımdır· yette olduklarım ileriye sür

Osioda vaziyet 
ilan 

l d 12 Almalı Antakya Hatay Gümrük .on r.l a.a. 
arın idaresiııJe bulunan Muhafaza taburu satınalma 

Oslo radyo ıu . , .. ~rettiği bir komisyonundan : 
lıaberdt> ha'kııı b ınkelardaki Taburumuz ihtiyacı olan 
mevduatını çekm"'I< için gös- 31416 kilo un 29,4,940 lari
t rcliğ ı tt'lc1Şd ınalıal olnıaJı ' hine nıüsadif pazartesi güı ü 
gı 1 v • bir ıhtiyat tr;dbirı ol saat 15 le kapalı zarf usuli· 
mak iızer~ bankaların ınuvak l le ihale oıunacakt ır. Beher 
kat n kapatıldığın~. birka~ ı kilo un için tahmin olunan 

sonra tediyata başlı· 
1 

fıat 14 kuruştur. isteklilerin 
il Un etmek tPdir. yiızde 7 ,5 muvakkat teminat 

mekft"di r. 

akças1 olan 329 lira 87 ku 
ruşu giimrük veyd mal san· 
dık1arı veznelerinden birisi·c 
ne yatırmış olarak teklif mek 
tuplarıın muayyen gün ve sa 
attan asgari bir saat evveli
sine kadar komisyona tevdi 
etmt-leri ve bu husustaki 
şartnamenin komisyonumuz
da her zanı::ın görülebilece· 
ği ilan olunur. 

buluıımasma mebni 10,:>,940 
ta rihiııe tesadüf eden cuma 
gunu saat 9 d&nl 2 ye kadar 
daırede birinci açık arttırma 
sı yapılacaktır. 

Arttırma takdir edilen ,kıy
metin yüzde 75 ini bulduğu 
suraee alıcı namına ihalıasi 
yapılacağı aksi takdirde son 
arllıranm taahhüdü baki kal 
mak şartile arttırma on beş 
gün müddetle temdit oluna· 
rak 25,5,940 günü,e raslayau 
cunMrtesi günü a yııi saatte 
dairede yapılacaktır. 

Satış peşin para iledir art· 
tırn aya gı <.·k istiyenler 
gayri menkuk mukadder kıy 
melin yüzde 7 ,S nisbf'tinde 
pey akçası verınelt'ri veya ulu 
sul bir bankanın teminat 
n1ektubunu getirmeleri lazım 
rlı r: 

Haklan tapu sicililı- sabit 

Kendisine ihale 
kimse derhal v ya ıı )' 
nı"'hil hitamında P8{e· 
mezse ıhale kararı f 

e' 
narak kendısiııderı ~ı 
sek teklifte hulutı8~eJ 
arz ellrış olduğu , 
mağa razı olurs ı 0 1~ 
sa veya bulun01 ıt53 1 
mudJdle tekrar 8r111 
çıkarılıp son arttı r\, 
rinde bırakllır iki .~ı' 
sındaki fark ve ge'i (.ı 
h·r için ylızd~ beş 
sap edilerek ayrıcj.,ı< 
hacet kalmaksızıll ~r 

ıoıı 
ce resen tabsıl 0 ıe 

Gayri menkulıjrı J 
t . • . .. ı.ırt•ıl e mış.vergı, rus 1, . . ıı 

ve b lcumle tapı.ı f!Jı' 
alıcıya aittir dahtı 0ıe< 
mat almak iste}"!J8f 

940 larihiııd<'r. 111 J~' 
rede açık bulı.ıJO • 
şartnameye ve 9 cB 

.. ,s ~ 
lı dosyasına nı tı 1 c' 
eden malumatı 8 11 

olunur· 

Neşriyat Müdl.ir3: 
Selim ÇELEN~ J' 
C.H P .M atba~1s'11 
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