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~ k1111JL ~r iicn~t~dir 

(Sayısı heryerde 2 kuruı) 
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.~/im ÇEUNK 
l'leşriyat Müdwü 
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Yabancı memleketlere 
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26?4. ADRES ı YENIGON:ANTAKYA 
J - c=7..-=-:=::::iii11iaiiiliiiii:ii:iiiiiiiiiiiiiii;ııııİİİİİİi1111 

Milli Şef imiz lnönJi 
Du··n akınm Hususi Trcnlerile Ankar.aya 

Arnavrıilllk- . Ar·navutıa·r 
taki /lalgan ! lsya,., halinde 

. A-v.dc.t Bp~urdular 
d Ankara 14 A~A - C ımhufir(JİSİ Milli Şef İsmet İıtöııü 
d

un •qam hususi trenlerile lstanb~ldan :;~hr.mi~e ııv
et buyurmuşlardır. 

! Atina 12 A. A. İti -
Başkıımandanltpmada şuy.=rn kaynaklardan 

.... • • .!l" Relen hı1berlere göre, Ar • 

LondrQq,ı 
Yakına teşebbüs 

fakim kaldı 
Londra 13 A. A. -

T~ymis gazdesi yazıyor : 

h ~ılH Şef istaayonda Büyük Millet Meclisi Keisi Abdül· 
l'hk Renda, Başvekil Doktor Refik Saydam, Gendkur

IDıt~ ~kanı ıv1aMşal Fevzi Çakmak. Parti Genel Sekre 
~rı ~ıkri Tüz ... r, Vekiller, Mt>buslar, Ankara Vali ve 

k ~led&ye Re.iıi ile ka1Jbahk güzide bir kütle tarafından 
arıı'9n.mıılardtr, 

Ankarada temaslar 

lngiliz Ortaş<ırk Urdulorı 
~rk.ô.nıh4rbige Reisi ile Hava 
[( ll.fltu.nda nıA nkarag a geldi /er 

lı Ankara 13 A.A .......... İngiliz Ortaşark Kuvvetleri Bnş 
o:lfttMtdanlak Erkiniberbiye Reisi G :oeral Formovl ve 
k t.t.rk Heva knvvetleri kumandam bu sabah Toros 

...;-'Preeile tebrtnice gekniş~rdi r. 

K·· . 1117J ~ittdzg~hı geldi 
0 Ylülerimiz geyecekleri ıkumaşlan kendi. 

leri dokuyacaklar 
keı1:d7~Ün geyeee~kııini mak v~ kulıawş tarzlınını 
lk . nau haaıriıHNıM için ötretmek üzer~ yııkuıda şeh· 

nı· b1at Vekaletint'1 köylüleri rimizş ustalarda gel,!c~kıir. 
~~·ıdoo•kdmak üz~e göatler Tezgahların kullanılması 
H

151 
dokuma el teıaab.mm 

•tav öğreoiliuceye kadar sarf edi-
B • • i~lditini yaamııtık. 

tem
u . huiuata aldftttntz mü· lece le iplikferde köylüyt> pa· 
rnını m-•."!. rıasız verilecektir. Tezgahla· 

teıoahlar ~~ata göre bu 
da

: t 
1 

lcoyluye bedava rın dağıhlacağı köyler tesbit 
ıs•• acakt T edilmektedir. n ır. ezırlarJ kur 

Seller Agnasumak köqünde 
ş h· ço/c iahribat 9aptı 

el ır 8UYUJJun b.ugün muvakkat tedbir· 

S leı~e aktt.ıln.ası içio tedbirler alındı 
e lerın tah · . 

ne uı d .. --. rıp ettıği Def 
.....,vlUnun t · · 

şehre nıuvakkat b~:ı•rıne ve 
ıu verilmeı · . . •ur ette 
birleı d ı ıç1n ahnan ted-
bir ..._.evım etmektedir. Şe 

-.. , .. nun bu ·· 
ve au ttil gun alutılftlaaı 
t . lnhıının ita~ıi mwwb 
ern~dtr ş b' . . .. 

· e ır cıvarındaki 
su dePQtu d·· 
lenmiştir. un akşam t~miz 

Dün it ceki tiddet1i fırtı
na ve 1Yıldır1ımlıtyatqıurlar 
rece Y•rııuıa ka..ı • d 
t . ..,ar evıım 

. e ınıı v~ bu ıab h h 
1t· 1 a ava sa· 
ın Cferek açıJuuı v .. 
çaluınotır. e gu neş 

Dün gece ld 
tiddetinden k.. )'~ ırımların 
)ektritc: . opru b lftndıtki 

e tesısahnda koııt k 
olmuş fakat hiçbir u a 
mımı<şhr. rar yap 

tür. Bu bahçelerdeki ağa~lar 
tepelerine kadal' ~kıl ve kum 
yığrnı içinde kalarak balıçe

Jer hazin bir barabt ve taş 
yığını haline g•lmiş, ağaçla 
rm haztiat'f sökülmüştür. 

Harputlu dere, yatağır.ı 
da d~iştirer.ek ikiye ayrıl
mış ve köyün orta yerinden 
akmağa baflantış:ttr. Su l>a

aan bahçelerdelci t:\. 1 t>rde o 
turanlar vakt\nde evlerini 
terkdterek civdr ev1ere iltica 
eyl·ıniı ve bu suretle muhak· 
kak bir fe\ikctten kurtulmu~ 
lar<lır. 

Haber verildiğine göre, 
d~r.eain ikiye ayrılması yefli 
bır ehli~e ya:-almtşlu. İlcio
ci lıir Sel geldiği takdirde bu 
dereniu iki tarafındaki bah· 
çelerd~n hayır lcalmıyacak· 
tır. 

iki debbağ 
HükUnıet hesaba 'a 

Yıne dl!gıştırıl ul na~utlukta İtalyanlara karşı 
Roma 13 A. A. -- Ar • isy4n hareketi gittikçe büyü 

navutlukt&'ci İtalyan ordulu· ınektedir. Dl\ğ~r.a çekilen 
rı Başkumandanı sıhhi :vazi· Arnavutlar İtalyanlarla çar • 
ydini bahane edert"..k istifa pışmu\Ctachr:, IJu isyanın se-
etmiş ve yerine ltatyan erka· he'>i açlıktır. Çüı,kü İtalyan· 
nıharbiye Reisi G~ner.al :Ka lar biıhassa son günl ~rde 
valleri tayin edilmiştir. Aınavut1srın ia~eıı;il~ meşgul 

olmamaktadırlu. 

Tepedeiene 
doğru ileri 

hareket 

Yunan ordusu mü· 
hiın b~r;muvaffaki

yet kazandı 
Atira 12 A. A - Röv-

Y ünanhlar aman 
vt:rnıez bir şekiıde 
süogü hücumu 

yapıyor 

terin c~phedeki muhabiri 
bildiriyor : 

Yunan ordusu Elbesun 
istikametinde büyük bir mu· 
v#fakiyet elde eJ~n~k mü ıiın 
rnevzilt!r işga! eylt!miştir. 

Londra 14 A. A. - Tay 
mis gazetesin in Bıtlkanlarda 
~i muhabiri bildiriyor: 

Klisura şehrin in Yunan b 
!ar tarafından zabtunn "hem 
miyeti gittikçt! artmaktadı ... 
Bu mevki beyeti umumiyesi 
itibarile ikinci italyan miidn· 
fu hattrnm es~rı noktasrn1 
teşkıl etmektedir. Mitkemme: 
len tabki n edıl•niş olan b 11 

şt>Jıir ayni zamanda sun: mauia 
iarlada mücehhezdi.Yuııanlııar 
buradırki İtalyan kll'nand.\nı 
nm emri yevmisini ele ge • 
çirmi~lerdir. Bu emr: yevmi· 
de şu cümleler :vardır : 

.. - Buradan g~ri ç .. ~ 

1ciliş hiyanet telakki oluna 
caktır. " 

Fakat Yunanhlar IJiribiri 
ni takip eden dalgalar hJlin 
de ıüngü hücu nu yttparbk 
mitra1yöz yuvalarını almış 

ve ele geçirdi1deri mitralyöz· 
leri düşmana karşı ku\lanmış· 
lardır. Mücadele amau ver · 
mez bir tanda dı::v<toı et[J\ck 
tedir. Tepe<lelen ş.::hrı. Kli· 
suradan çekif ıniş olan İtalyttıı 
kafileleri le doludur. Yumm
hlar Tepedeı~ne doğru ileri 
harekete devam ederek şeb· 
rin şimali gubisin<leki ıqü· 

him bir mevkii işv,al etmiş , 
ve büylik miktard~ t"sir ve 
harp levazımı ulmı~lardır. 

İngiliz tay~«ttc filoları 
Klisuradan çekilmekte olnn 
ltalyaıı kotlan iiz rine bü · 
yük akınlar yapımık aRır z ı
rar verdirmişlerdir. 

Yuaanlalar müteına~ 
diyen ilerliyor 

Loncra 13 A. A. -
Tayoıiı> gazetesinin Balkan· 
lar muhabiri bildiriyor : 

Y llll8tı kuvvetleri Klisu· 
r.:ıunı itibaren bütün cephe 
boyunca iler·t'mekte ve yeni 
mühim m»v&iter işg tl etm(·k 
tedtrler. Birçok "sİr ve ya· 
ralı elf'! geç' rilmiştir Harp 
h'v.nımı iğtinam olunmuıtur. 

Haileselasi 
Habeş hududunda 

harekatı idare ediyor 

Kahire 13 A. A. - Ha 
beş hududun<lrtki harekat 
gittikçe oüyiık bir ehemmi • 
yet kesLetmt"kk v~ H, beşis 
ta ıda isyan eclı.:ıı va 
tanperver Habe,ş şefleri lta!
yan kanıkotlan'fıı ·,.sar.ık 
buraları işgsıl e~lemektedir
ler. Habc-ş İmpaı .. toru Hr.:te 

SONOAK1KA 

l:Julgar Başve 
kilinin n11tku 

Almırnlar. pazar gec 
Londra üzerine yaptık 
hücumlarda binlerce yan 
bomi>ası 'atmış ve , l..ond 
yakmağn teşebbüs eylemit 
lerdi. Fakat lııgiliz ya 
söndürme ekiplerinin •Ü,. 
le hareketi Almanların 
teşebbüsünü akamete uğr 
nııştır. 

Tobruktan 
Artık kuş uçmuy 

Londra 13 AA. T. 
mis gazetesiai:ı Trablus& 
cephesindeki muhabiri bi 

Ti yor: 
Tobr.uk tamaoıile ihata 

dilmiştir. Artık nı~ kara, 
hava ve ne de deniz. ya 
t<>bruktaki lt::lyan kıtalatt#.Q 
kaçmasma imkan kalma 
ve bütün gedikler tıkaıl 
Şehrin 15 kilometre ~ 
si11dek\ bı~ tay,)'.°'re ini~ 
danı düşmamlaıı zaptedi 
tir İngiliz kuevvtlNİ h\lf 

~znı.ni taaliyet sarfe 
dir. Muhasara altında 
ııan İtalyan kıtalarınrn · 
ıeri belki birkaç haf ta 
cck kadardır. f1lkat 
yoktur. Muhasara aıtmd 
lunanhil a lıtati hücum yıpı 
Jan evvel teslim olmaları 
t'1klıflerde bulunulacaktır. 

nan lt.ılyan esirlerinin if 
sine göre, Dernedeki İtal 
hr Bingaziye doğru kaç 
ğa haşlamı~lardır~ 

T obruğun işgali için 
giliz ordusunun hazır 

sür atı-! ilerlemektedir. 
ruk istihkaınları rnütemad 
ağır toplarla döğülmekta 
nihai hiicum için gittikçe 
tarı bir $iddetlM sıkışta~ 
tadtr. 

:ıela~i Hartumda b•1lunm 
ve httrekatı idııre ell!lek 
dir. 

Y:angınim 

karşı 
'***~ YUNANI ~TANOA iYi Londra 14 i\.A -

KARŞlLANDl 1 h•r" kurşı Lonclrada t~ debbağlarından iki kişiyi 
hükumet kessbıııa İstanbul 
duki Beykoz fabrikasına gön· 
dermttğc kar.ar verıniştir" 

Bunlarm bütün musrafları 
fabrikadaki tahsil ınüddt·lin
cc hükumetçe öden .. cek ve 
yo1 m!\sraflan da yine Veka 
lct tarafından vr:rilecektir. 

Atiııa 14 A A. - Uul • j ler alınmış Vt" sivıfl .. 1' 

gar. f3aşvekiliııiıı nutku Y w • 1' 10°' hin kişi bu t 
oanistanda çok j)'İ karşılan· gönüılii yazılmı~lardır. 
mıştJr. Gazeteler Bulgarista.· ı !fakat bunlarm 300 il 
nan çok müşkül vaziyetİnt" şiye çıkarılması kuarla 
ratğmen Bulgaristamn sulh ! hr. 
yolunda yürün:ekte olduğuna SOFY ADA TEM 
en~büyük alinıe-t otarak bu Sofyf 14 A.A 

Dün haber verd;trm· 
ıcyJab feJak~ti hıtillcın<ttt aı~t 
hakattan tafıilat,g•lın~ğe baş. 
lamışttr. Bu ırad.a Harbiye 
Nahiyeşi.ııe b,.ğlı Aynaaumak 
köyü civıl'ındaki "Hırputlu 
dere,, yatağından '( çıkarak 
13 bahçf"yi su basmış ve btr 

"~- babçel~ıi kum, çı~kıl ~e 
lstanbula gönderiliyor 

Haber aldtiunıza (Öre , 

Fenni debagut u ulünü 
ötrcneck olan bu iki kişi 
Halayda dericiıiii feııni 

~· 

nutku gösteroıektedirier. yan n Sofya Elçısı 
Gazet~6r .bu .nutku .büyük .Başv~kiti fı1~f ile 

başhida··1a ve birinci stıyf a· Nazın PoM&& 



~~alkevinde 
laik dersaneleri 

açıldı 
lkevi halk dersaneleri 

ttarafındaıı alt kat sa • 
anda halk dersıtneleri 
hr. ŞimJililc iki sınıf· 

:)aret olan bu dersane · 
ve B kısımlarım muh 

it. Yalnız erkeklere 

"' olan dersanelerin A 
'-'da akşamlara saat 18 

' 9 ve B kısmında da 
dan 20,30 a kadar 

tat yapılacaktır. 
~riıahn haftanın dört 
de va paıartesi, salı, 

paba cuma günleri ya
ik ve fakir talebeye ka 

• itıt, defter ve alfabe 
• ~lZ olarak verilecektir. 

.,a yazma nimetinden 
ım vatımdaşlar:n bu 

an istifade etmeleri li 

z ve benzin 
,t~arını mahalli 
'1Jİsyonlar tesbit 

'!decek 
kara -- Gaz, benzin 

orinin mülhakıdtaki 
yatlarınııı fiyat müra· 

beyetlerince tesbit edıl 
~ıcaret Vekaletince lıta 

ışhr. V ekilet, bu bu· 
~iliyetlere bir de ta
apmış, :teıbit. olunaıı 
n sık sık kontrol edil 

t bildirmiştir. 

·ıtereden alaca-
' .tımız eşya 

nbul - İngiltereden 
cek eşyanın tesbiti 

~~
jraşan komisyon, Hari 

ekileti umumi katibi 
n Menemeneioğluoun 

~ nde toplanmıştır. Ko· 
~, vekaletler ihtiyacını 
aJ~it etmektedir. Memle 
. .,setirilecek başlıca mad 
14 araıırıda petrol, oto · 1 

lastikleri, motör ve 1 
lc'1J, lokomotif, vagon, 
-t>n ve fabrikalara ait 

rlü ınalzeme vardır. 

ngilterede 
ni bir avcı tay 

si tipi yapıldı 
adra 13 A.A.- Ob· 
gazetesinin bavacıhk 

f rrirmin yazdığın" göre, 

ı~fa ln~ilterede imal edi-
cı tayyare tipi dünyanın 

ern tiplerinden biridir 
a beyğir~kuvvetinde mo• 
mücehhez olan bu tayya 
Matta 560 kilometr~ 

malikdirler. 

dra Üzerine 
hiicumlar 

Aımanqa 
Yeni bi" taar tuza 
hazırlanıyorınuş 
Madrid 12 A.A. - lapan 

ya gazetelerine Sertinden 
Alman ajansı bildiriyor: 

Göb"lz yabancı gazetele· 

re beyanatta bulunarak de· 

miştir ki: 
"Almanya büyük ve müt· 

hiş bir taarruza hazırlanıyor. 
Bu taarruzun zaI.Oan ve tari 
hini zikretmiyorum. Bu taar· 
ruzun C'nüne kimse duramıya 
caktır . ., 

Par iste 
Ha.Ik et yüzü gör-.. 

muyor 
Londra 13 A.A. - Hür 

Fransız Ajaıııı bildiriyor: Al
man işgah altmdaki Fransız 
topraklarında müthiş bir ıa· 
şe sıkıntısı başgöstermistir. 

Bithassa pariste yiyecek me· 

selesi acınacak bir haldedir 
Halk baftılardanberi et yüzü 
görmemiştir Bu mıntakalarda 
ki bütün yiyecek maddelerini 
toplıyarak Almanyaya nakle 
den Almanlar Fransada sıı· 
ni bir açlık ibdaa eylt."mışler 
dir. 

Alman tahşidatı 
Londra 12 A.A.- Hür 

Fransız ajansı Alman hudu
dundan bildiriyor: Almanlar 
Bohemya istikametinde ve 
Karpatlara doğru mühim milr:: 
tarda asker ve harp malze· 
mezi sevkine başlamışlardır. 

Almauyaya yapı
lan hücumlar 

Londra 13 A.A. - İn· 
giliz resmi teblıği : Dlin ge 
ce Almanyanan birçok şehir 
lerint', NorvPç, Holanda ve 
Alman işgdlınd,.ki Franıız 
şehirlerinde bulunan askeri 
hedeflere. doklara, hava 
mey<lanlarma, demir yolları· 
na, iaşı:: aııbarlarına ve pet· 
rol Tesfiyelıanelerine İngi
liz tayyareleriniıı bücumlar 
yıptığını ve mü~im tahribat 
ika edildiğini bildirmekte· 
dir. 

Dün gece İngiliz şehirle 
ri üzerinde kayde değer mü· 
bim bir hadise olmamıştır. 

Yeni İngiliz uçan 
kaleleri 

Londra 13 A.A.- Alman 
işgali altındaki Frallıızz ara 
zisine lngiliz tayyare filoları· 
nın yıphğı gündüz hücumu 
Almanları birçok meydanları 
tahliyeye icbar edecek ,hare· 
ketin başlangıcıdır. 

lngilterede imal edilen 
son ıiıtem yenı tayyareler 
aruında Amerikada .yapılan 
ve "Uçan kale,, adını taşl7 

yar. tayyarelerden daha bü
yük ve daha uzun yollu tay· 
yareler dt- vardır. Almanya· 
da aa yeni model tayyare· 
ler de yapıl1ığı muhakkak
tır. Almanlar bu kıı çok tay
yare imal etmişlerdir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çf.1.ENK 

Tobruk mu.,. 
1 

hasara edildi 1 
lngiliz bataryaları 
faaliyete geçtiler 

Almanlar 
ihtiyat tayyare sak 

ıamışlar 

Kahire 12 A. A. İn· 
giliz resmi tebliği : 

Tobruk etrafında hazırla• 
nan İngiliz bataryalıın Tob
ruka karşı faaliyete geçerek 
ateşe uaşlamışlardır. Bu ate 
şe İtalyan bataryalan da mu 
kabele etmektedir. 

İngiliz hava kuvvetleri, 
ht"men hiç mukavemet gös· 
termeksizin Tobruk üzerin· 
de uçu~lar yapmaktadır. 

Muhtelif kaynaklardan ge 
len malumata göre, Tobru -
kun garbinde l\lareşal Graz 
yanının idıtresinde büyük 
bir ltaly;;n ordusunun tov -
landığı, fakat bu ordunun 
Tobruku müdafaa t tmiyece· 
ği tahmin edılıııektedir . 

jBardiyad~ alluan 
esir ve nıalzeme 
Loncira 12 A. A. - Ka 

biredeıı gelen malumata gö· 
r<", Bardiyada esır edilen 
İtalyanların SB)JSI 42 bin ne 
fer ve 2038 subaydan iba · 
rettir. Bardiyada firar eden 
siyalı gömlekli İtıtlyan gene 
rallerinden biri Tobrukca 
doğru kuçarken yakalanmış· 
tır 

Bardiyada eli'! geçen ga
nt\im arasında 600 top, 300 
bin obüs, 600 mitralyöz ve 
11 milyon fişek, 1700 kam· 
yon, 1650 tank da vardır. 

Bir haftada düşürü 
len Ualyas~ ve Al 
man tayyareleri 
Loııdra 13 A.A. - Neş· 

redilen r~smi bir tebhğe gö· 
re oeçcn bir hafla ıçiııde ln 

' t> 

gilkre üzerinde 7 Alman 
bombardıman tayyaresi dü· 
şürülmüş, buna ml!kal>il bir 
.ln>~ıliz tayyaı f"Sİ kaybolmuş· 
tur. 

Bundan baılca ayni dev 
re içinde havada dilşürülen 
İtalyan tayyarelerinin ıı<ledi 
33 .tur. Tahrip olunan 
tdyyareler ise 95 i bulmuş· 

tur 

Londraya akıular 

Londra 13 A .A .- Bu 
gece güneş battıktan hiraz 
sonra Loııdra üzerine başh· 
yan Alman Hava ukınlcm üç 
buçuk saat sürmüştür. Al· 
manlar bu gece d e yaııgııı 

bombalan atmışlarsa da çı
kan yangnılar ııüratle söndü
rülmüştür. Ölü ve yaralı az· 
dır. 

·TR -

Askeri ınektcplere 
uakielnıek istıyeuler 

1 Mart 9 l1 de bnşlıya· 
cak olan yeni ders devresi 
ıçm Maarif Lıselerınden 

nakil suretile Kuleli, Malte 
pe, Bursa askerlik liıel erir in 
her üç s1111fa da yeniden t.:ı· 
lebe slrnacakhr. Talip olan 
larm aakerlik şübeıine müra 

Londra 13 A. A.- .. Ob· 
' server,. gazetesi yazıyor: 

Almanların son haf talar için· 

de tayyarelerini ihtiyat ola· 
rak ~akladıkları ve yeni bir 
büyük l•ava taarruzuna hazır· 
JanJıklan anlaşılıyor: 

Bazı alametler bu Alınan 
taarruzunun yakında başlıya· 

cağını gösterme'ttedir. lngil· 
tere bu taarruza karşı bütiin 
hazırlıklarım ikmal ede. ek 
beklemektedir. Bizim yenı 
hava kuvvetlerimizin ileı ide 
neler yapabi:eı~"ğiııi Alman · 
)ar görecektir. 

lngılterede yeni 
li=iyyare fabrikaları 

Londra 14 A.A.- lngil 
h•rt-de ıki yf ni tayyare fab· 
rikası daha ırışa eJilmiştir. 

beş buçuk milyon lng,liz lira· 
ı sına mal olan bu iki hhrika 
seııede yedibin tayyare imal 
edebilecek kudret ve kabilı· 
yettedir. 

Amerikada in gılte 
reye yat dun işi 
Nı•vyork 15 A.A. - Bü· 

tün Amerika efkanuınuıoiye 
si, Parlamentoııun müstaceıi· 
yetle müzakere etmekte ol
duğu lng\l ereye yardım pro 
jesi ile meşguldür . Proje, be 

men bütün Amerila halkı ta· 
rafından fe vkalade iyi karşı· 
l.t:ımıştır. Holk, İngiliz zafe· 
rinin Amerikanın emniy<!t ve 
selameti ıçin esaslı bir un · 
sur olduğunda miittefiktir. 

Vilki lngiltereye 
geliyor 

Vaşington 13 A. A. -
Son Amerika intihabatında 
mağlup olan Cümhurreisi 
namzedi Vilki yakmda L'On· 
draya giderek burad ki va· 
ziyeti tetkik edect<:ktir. Vilki 
lngiltereye yardım prClj,.si • 
nin biraz tadilatla kabulüne 
taraf tar olduğunu söylomiş· 

tir. 

ııaiı 
Kırıkhan Sulh Hakimliğin 

den: 
KırkhanınReşadiye Köyün 

den olup tabti tedavide bu 
lunduğu Antakya Hastahane 

sinde vefat etmiş olanBeytullalı 
Oğlu Haıiln Tahrir edilen le 1 

rekesi miızayede suretile pa 
raya tahvıl edılm: ı, olduğundan 

mtitveffayı muınaileyhin alacak 
lı ve l>oı çlulcuının ilan tarihin 

den itibaren bır ay zarfında 
hu babdakı Vt:'sikalarile birlik 
de Kırıkhan Sulh luıkimliğine 
müracaut t tmeleri lüzumu ilan 
Olunur: 

H<H.!İZ kararları 
ls!ıthiye Dağ A.As.Mahkeme 

sinden: Kilisin Tarikli malııılJe 
sindP.n 330Joğumlu hali (irar 
da bnluııan Reşid oğlu Hali · 
lınAs .C.h .U K.nun 216 ıncı 
maddesine tevfikan Tür kiye· 
deki emvfllinin haczına kuad 
verilmiştir. 

* * * 

Jandarma ka 
rakollal*!ı yap 

lır,ılacak 
Hatay Nafıa Müdürlüiiin· 

den: 
Vilayet dahilinde Süvey .. 

diye. Fatikli,Şenköy~ıçanla 
Güzelce, Çengen, Erzin v; 
Sarıkaya köylerinde yapıla· 
cak Jandarma karakollarmın 
24000 lira bedeli keşifli aksa
rnmın inşaatı kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konul mu ıtur. 

2 - :::Csihme 3 şuhat94 l 
pazartesi günü ,Saat 16da An· 
takya Naf 111 müdiirltiğü oda· 

smda müte~ekkil komLıyonca 
yapılacaktır. 

3- ıstiyenJer hususi şart 
name He proje ve erakı keş 
fiyc.ayi 120 kuruş bedel mu· 
bilinde satın alabilirler. 

4- Muvakkat teminat 
1800 liradır. 

S - Taliplerin iba~Jtm 
en az üç gün evvel bu ı~e 
be11zer inş .. atı başardıklarına 
dair evrakı müspitelerile bir 
Jikte Vilayete müraca~t ede 
rek alacakları ehliyf1t ~••i· 
kasını 2490 sayılı kanuna.uy 1 

gun olarak huırllyacakları:J 
teklif mektuplanoa ye bunlar 

la birlikte teminat mektup 

veya nıukbuzlarrnı ve rica
ret odası vesikesını ihale gü· 

nü saat 15 e kadür lcomiıtyon 
riyas~tine makbuz mukabilin 
de vereceklerdir. 

Postada ohm gecikmeler 
kabul edilmez. 

Satılık aeınir 
dükkanke-
penkleı-i 

Üç ıdet yeni ve uluklu iilc 
kan kepengi sa tılıkıır. Sıtın 
almak 4stiy,enlerin Ar•y cad
desinde Sftatçı İbrahim Bayta 
ra müracaatları. 

Erzak alınacak 
Cinsi Müfredata 

Kilo 
Sade Yağı • 1752 
Nohut 5320 
z~ytinyağı 236 
Zeytin dan~si 2800 
Toz şeker 67:.ıO 
Odun 142000 
Saman 83000 

1 - Hatay Jandarma bir 
ilkleri ihtiyacı için yukarıda 
müfredatlau yazılı erzak,mah 
rukat ve yem pazarlıkla sa
brı alınacaktır. 

2- İhale 15- 1 - 941 
çuşamha günü saat 14 te ic 
ra k•lmacaktır. 

3- Talip olanlaruı tayin 
olunan snat•a Antakya ı kışla· : 
~ında müte~ekkil sahn alma 
komisyonuna müracaatları 

Güıldüzde 
Bu akşamdan itibaren 

TEHLiKE ADASI Bıı güzel 
filimi kaçırmayınız: 

hallesinden 332 doğumlu ; 
hali firarda bulunan Veli o~ 
lu Bekirin Tfü·kiyedeki emva 
line Aı.C M.U.216-2ye tevfi· 
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