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Viliyet Umumi"Mt!clisi 
Önürnüıdelci şubat ayının 
'lelcizinci cumarteai günü 
ötleden evveJ saat 10 da 
adi içtimılarına bııhyacak 
lır. 

iÇtimııda hususi idare 
tarafınöan haztrlanan vili 
Yetin •~nelilc bütçesi tel • 
'kik ~ niiz.icere e1tilecek 

ve vilayeti alakadar eden 
diğer meseleler göntş;tle· 
cektir. Toplanhnmı.bir ay 
dt:o faıla sürmesi muhte • 
meldir. Azalara t-ebliğat 
yamltntt4ır . 

ViliY.et ~usuıi snuhase 
be:ılıt}\idijı l.üğünpe h1ı.rJa· 
n.an .,9ı4J bütçeai buiÜn ik 
ml\l ~dilerek enc:ÜmOQe 

"erilecek ti,.. 

:oman9ada 
Bir Atman binbaşısını 

öldµrdüJer 
Bükref 2l A.A. Genı· 

ral antlltıetelc.u lliücreşte 
bir Aımao thinbaşaaınıo Öe
düğioü .Mbu ahr .-.z 
kaifuı Je ohal idanı Milme 
esı .. n emtr\.\lermiştir 

00 )'QIMUlla cUbca .;; ·t~ 
kif tMiikwttir.'&ii kestin 

inıiiz entelliens ıe-rviıi 
tarafından yapald~ı ~n 
olnnm~ kdadir. 

A1ınan binbaı•sını 
mııI ğ~djilet 

llükııeş ıı2 A. A. -.. 
Alınan binbaşıımm ~ 

hakkıw .JAAF•1-n ~ik•· 
-ta göre~z.iyet-tutlur : 

Binbaşı berabettinde 
diğer bir ~iman subayı 
olduğu baJde ~ece yansın 
dan sonra gazinodan çı • 
karak oteline giderkttn ay 
ni gazmoda qturau bir 
adam tarafmdan bücull)a 
uğramı1, a.lh rovelver .kur· 
şunu yemiştir. Suikastçı 
kaçmak i&terken Alman as 
kerl.! rİ tarafmdan yakal•n 
mıştır. Djmitri Saraodoı 
iımipde olan 'bn adamın 

Kıoort/i nas- iiıerindc Seı franaitlu>lda 
tanzim e9ilqı84lia· Yunan 

11ıen heyeti paısapodu .ile All\WfiMı 
~ Pılnkıl* q@an .Wı i lftrAfan· 
~ün al<P»1

4 ıP.p· QMl VJ'Jilm"J;lJr .çeJç J<Hea· 
landı llu ~<.IMD\I! d~ ev,v-,1 b'ş 

Aol:ara 23 A. ).\. - k_.. ~r 4pl;l ve bir Tür.f 
Koordiul)(On heyeti dün ~-1f.~Ortu ile RoıJW,l~~)'~ 
akşam Ba.,.ekilet "bioaam· geldiği, bir Türk tab.ııile 
ela B\tJ.e~il P.9ktor Refik Bükretin fena şöbretli otel 
ı;:.. d · · d ler!ntlen birinde ~dağa 
'*'y amıp rJ,YHehn e tqp tesMt MIU•ittir. [)jnaiMi 

la11,rak ~kr.l"~~ bu 32 yat1nda ıi1ij. 
hıRD\\lf~ Romanya kan ve 

lzmirtl'? ~tılan att>ı içinde 
tttt\inler Bükreş 22 A. A. -

İzmir 22 A. A. - lz · Ropıanyanrn her tarafında 
mir 'piy{lsasmda saµJan \ü büyök bir kargaşa(~ Mi • 
tiA.pler \8 milyon k'1~u küm sürmektedir. L~j;yon 
bulmuştur. ij~lb~i .,ge en Jarll\ asık-Mler oar-Mmda dön 
,IW bir ay ;ztrfmd~i sa akş~m .. şiddetli bir '1lii.ade 

.... 

-Tobr,,,Ja 
Ta-ar r .uz neıuf ha 
zırla.nm!i!J ? 
Kab.ire 22 ~.~:Pi.in 

sabah tobruğı ı.. ıwna· 
H geçım Nil ord-.rıekiz 
p.denberi bi&üa ~ 

~Mipireo ~ tWr 
k•m fartanası ~ Wjoe 
deltı etmelcte.ıwıİlu ~ 
~c bar#,eti ,..1m,,,. ~ 
ratmakta Wi. iilıln ~ 
başhyao bu t.-.• r*iyiik 
Mtimaaıla ~hr. 
İtalyanlar .f ob.utun o.et~· 
faa .. • .SO dülomet.ılik ör 
.. bayı a..kw •a riJi. 
yik btr 4ank tarlaaı Lk•li· 
ne getirmitıerdir. ıBundn 
başka tel ögülerle ihtttı 

.dilmittH-. 

Roma~ için.iıfin 
kaynıyor 

Bükreş 21 'A .'A.. - 'Roman· 
yada te~;ti<le vaı!)ıet hti· 
lelim aiirınt!kcJedir. Mer&ceı· 
de sükBn varchr faka~'J>iifün 
fliühim bmfiltl''"tlıilteri atU· 

Uhet.a Altına .afuHatfbt·. 
AHrıan..-.ketlerine ı&eoıwü 
edenler klanı ~IUtaa ~
ptlacalflar8ır.'tÇ&ftek me.;.u 

l.u<Ja ft7 ta Hui ·ı i ı ~ ·n lik ı n e 
hıciz konmı~ar . 

~lK'1n-şil~ mil· 
letjne yardım 

N~ol!k 28 A. A. -
Dün inı~~reye hareket 
~den IV~i faMtcUwe 
beyanatta buNnarak de • 

•mittir ki : 
• - Gesur lnr*z mil 

t.Mti *-" teri y ...... . 
zıneı.~rot.i • .... · 
aetliğiae sec;iM.e111~ ev.t1el 
de tİ4tgt~"M1.e yardım '8· 
rJb;.ı cic:fun ~nce lngil 
tereoiıı me,U.p olmauoa 
müaffdl!~Z." 

!Jı ,!w m\k.tıırı b.Mnıa!l)•ştı. me -elmuş ve bu Jlliiaa.Ae· 
F'iatl11r normaldar ve Jnhi me L~iyonlarm 'e· #OfHKIKf 
sar tar idaresi ile diser tü- i~ eticilen~ntk sker • ~ ... OP r. •• ti.IJ. 
ıiün şirke~eri piyasaqa na Jer kıüaya~tk™o~rqv. -,,,,,.,... 

YENIOON:lNTAKl'A 

J"PIJrüilr 
~Uttı ytiidii i)).- f n 

~ili~ Yi"ıl™Tll..1)lf 
~:Üt..-
~ tA:A~ 

, ... - .. Jnl~: ... 
.Jlpon aaıltllf'l:Mtaın.-eıM· 
.ı..o&-•tl'*ıUr-'l 9~ 
~4aitlijl ..... japoıa .. 
... -~-~i&.J2.,atla 
r.U. ~iag ,..,..UAU 

....... çtlv. v.~ 200 
lıia4Vı Mlubk~lc ba· 
l.Me aUuı..- liQ 8in ..,_, 

<ik ~ ......... .lmlu...., 
•• )/ ~· "\VaP'UllQ ... •••MM hpwud!Mi"1liilatle· 
,,.,eJ'd;'•ilf.ir. 
illwıl•N~.k
<tir~ fie3er Yj\J~efİ 

Jtqn,9~ra~~ -A.~·~\fli 
fARlt-ıiBa~lt'°"'~i yp.· 
Ztf e.~en b~s göer~n ».,ı.. 
j'!riıtanm vaz\)'e~inJ t~kik 
edert"r~k tl!]qrki: lii leryı 
Bu,uiı~rı ve y.ı YMpP 
lf vy,y.e .bir ukın yapma'ı 
im~inı var!lır. lak•t Bu~a
ri,tan bütü 1 tehditlere kar 
:.f• ta~dire deyf r bj[ Hkilde 
muk. vamet ,etmekC:le<lir. 
B\Jl,ar'B.,Jvekilnin be ıana. 
ti .Hakkuıiia Bulı~r qı~i· 
nin Rom .ın)'•f\m , aldbetine 
-ıtralJl#k .is~me~igini ~ım.an 
aSkeri ~akaınatma anla· 
tmıo olsa gerektir: 

'lngilterett~ 1'•1 · 
~~uıe .imali.ta 
~mJra ~A·tA· -- #, 

~Af• ~ ~ARI AvM· 
l'•..,~Wt V.i~r#og 
!.Mllt\& ~ir Sir QMqı.)t *"y 
iemif \\r · ~. •Mtrbi ~9Jş 
JAngıcı™'M\bqrj Jw.ıY'lF ka 
~t.r m !'Jame, tal'.,Yare JAD• 
li h. gemi İf!~~tı ve ,aqıe 
le VaJİY.tJjn\\ı .lıilan~sunu 
Y.•P,ar~k .bu .s"ahıfJAki f iflİ 
yet\n güııg~~~iipe . · nk~af 
et~ekJe 81d~ğ_~u söyje· 
rn\~tir. 

ıını vaziyeti mupafaza et· Gcıner4I A.Pkn•~o J.ı;Win ilk ~efa Avus-
~t~rler. ~ii~t'JD ,..,MMMW~jfü lri!lyalıla.- gh dWer Aroay~ttkta Rlll· 

,n •~i )Çıin eıW' •,.,~. ::ıtatıtre ~3 A. A. - Dün kabil taanu.-~· 
rlq)anı.n L.oıu;lra 23 _,.... ~~ş- gec~ ne~redıilen reMri bir ~~ :,,ı 

Başvek.i111ize badi- un 1.B'eleı' Jtir ~~t.e j.Ö· t~de ·• ~· 
• .re, G~n!irAI AP~e1.~o va -rea• Aıvuattll)ill rckıNılıı· ~tiaa ~3 ... ~A·- göy 

y~ı ~y~te ~qıanıen ~~im , ol uaMı~~ T.ıp~..-ri k ıc· 
~{llcara-,Pıpa rz inci m~ur. ~~leriu )\tlD~na ae~flıiıai ,.»:gt.afll .Jia_. ~rip ~r~~Utl~ lf. l ~u· 

Pj ~kJeııizin ~·~i ve ~~~ kçmmfW .ıpuvf.kkat ,...., t: -Na'lif ~.-!" ~t.~i .bitdir"'or: hf~an· 
'1~ ~ti~I.rJ.qı hJ'vİ b\r .tetl'>ir •Y•lmıJdadar. ,,..~ .. ,. c;xlM•iW• Jnl· .IJr )j.\yük ~r m!llc.abil ta-
\.i,inc.e e v~ıua L. ... melti Gener.al ~~. bir.J_ ~:..i.::•:::";;.~~rtl-r.iı~. ~-~~~ı ,arruza halarJAo~fAlr,tadırlar 

.,. ."f'ı1 k • it t Y eqi fn kalar ve mümtaz 
bir ~ı B.1ıveAil .Potor be~w ~ır.c~e ,.~sn · · ~=· ·: jife, b ·A 
.D-L:t. a:L 1 1 :J Aln.&VCl t~ u_r.tar? '"?lroı.• ...... ~ StllfUı111ıı&-Aod'~ et· Rıoınen '!Wı\ltıüni it~;ana t . 7 ! ~,.':c,."!.ey t ·..,-: k 

l 
ı t )l/#upt.1ı 11&vı mu• 'iılJl\pja ~~!Pjş, 916blw mi mift,iı JMş w.~iz.-Aio bfı. ~ etaıtMM:. ıt* ~\ k o . ı,, :!'.nJ - ~l\1- t!lrda bara müllimmah da 

eaeri 'Tarih kur.utn1111a ar, LGoıera lJ A. A. -- ıelerı aı ~· ;ao..-_~.,... r _ -...,-

mağan eykoı•ıtr. "\lli,.te.._ : "i •• , 4.i•fl ~·--~· uajllolunrgu;t~~· 



Cenuptan bir kaç~intiba ~·6 Fransanın Resmi 
tebliğler 
İngiliz tebliği 

1 Açık Arttırma 

AN f AKY ADA ırı!:.:::n~.~~~:z!~ş 
Yazan: F·lib Rıfki ATAY Londra A. A. -

ıı;ıı Müstakil Fra:ı~1z Aj•rnsı 
Kahire 22 A .A.-{Ha· 

va kuvvetleri karargahının 
ll!hliğ ııe gör~, İngiiiz Ha· ııı 

A ntakya kış yağmuru, 
meıhur Tiran kadısı hi 

lciyesini buraya da malet-
miştir. Güzel mevsimin baş 
lang1cı niaandır. Bir rehber 
bu ayda ancak dört beş gün 
yatmur yıkd1ğını söyliyor. 
Mayısta Aıatakya bahçeleri 
ve Ası boyu cennete dö· 
ner: her taraf aürubül, ya· 
bangüıü, hammeli, safran, 
papaty•,glayöl, iriı, nerkis 
ve ~ülbatmilere boğulur. 

Adanada riynzet daha fe
cidir: bir alevi müılüman 
olmak için, evvPlit oturarak' 
kaba etlerile tuğla kırmakt 
sonra yahudi, sonra hiris· 
tiyan olmak. niba-r·et miif
tü efendinin kapısına g •I 
mek liıımdır 

İşgal devrini, vilayetin 
her tar&hnda bir kültür, 
sıhhat ve halkçılık davri 
takip etti. Eskiden ıomürge 
rejimine maaaus bir takım 
temıil ocakları, Sancakm 
Türk karakterini öidiirme-

.ie çalıımaktan başka, bir 
şey yapmt.dılar. Bu meldep 
lerde~Türk talebe daima 
kötü muamele gÖr1J1ÜflÜr ve 
her ekalliyetten gençler, 
Sancak vahdetini mümk\in 
olduğu kadar parçalamak 
kaadile tt"rt ıiye edilmittir. 
Türk ilk mektepleri her yıl 
kapana kapana, köyler üm 
milik k arnnlıfıı içine gömül 
müıtü. 

Daha Hatay Devleti 
ramınında ilk iş, kültür mü 
e11e1.elerine sarılmak oldu. 
Cimhuriyı:t devri Antak 
~yada erkek liıeıinden !Ja~ 

ka bir k'ı liseıi, İskeud ! 

runda muhtelit bir Jrla 
mektep nçtı: ilk hamleke 
84 Hkmektep k.uruldu: Kı 
rıkhan eğitmen kurslarının 
büyük faydası olmuştur. 

Bugün on a~tı bin çocuk 
okutuyoruz. 

1 
Antnlcya ve 

lskenderunda, birer lıeütüp 
hane, Antakyada bir kız sa 
nat mektebi açılmıştır. Bir 
orta ticaret mektebi açıl· 
ıuak üzeredir. 

En ıevioilecek şey, ele 
vi Türklerinin mt"kt~p ve 
mırnrif ~evkidir. Os naıılı 
devrindeki mezhep lllÜCd· 

delesinden kalma lered· 
dütler ıilinmiitir: Hatay 
Milli birliği de, Anadoluda 
olduğu iibi, Osmanlı dev· 
rinin meıbep mücadalele
ıine nihayet vereı. ve Türle 
lüiün • vahdetinin haki"i 
mayası olan liyit.izme borç 

lanacatı.z. 
E.lizıida, bir gün, Der 

ıim dağlarından inen ihti• 
yar ıeyblerıu b"nclen uf 
türkçe konuıtuldarını duy 

Halk bu vicdanlar ce· 
hennemi içiııde yaıınırıktan 
kurh lmuştur. Ortaçağ mez 
h.!p kavgaları yarin~, her 
k•i itikat ve ib<ldet ser• 
beatliğine kavuşı:rarı vic· 
dan ve tefekkür hürr iye· 
ti devri gelmiştir. 

Zaphya ve saı ıkla üstü 
ne yüründüğü zaman yep• 
yeni, terütaze bir din kuv 
veti ılan butlanlar, layik 
ve ileri mektebin kucagın 
da erimiş bir mum gibı 
sönüyor 

Trahom ve sıtmaya kar 
şı da bı ı. rnüca deleoye baş· 
ladık. Dispanserl"!r her 
giin 6000 den fazla basla 
gözü iliçlamakt~dırlar . 

Hatay, iktisat ve lica· 
reti İle cenuba bağlt idi. 
Bu münaseb~t kültür ve 
dil üdüne de tt"sir t mi:>· 
tir. hıal bittikten sorıru 
vilayet ciddi bir intibak bulı 
ram geçirmiştir. Çüııkü ilk 
defa ıimRle dönecektır. 
Fabl şimal, ber yolları ile 
hirilJirine bağlanan Anado 
hı, daha zengin, daha kahı 
balık bir hirterlaııttır. İs· 
kecderundan Akdeniz ve 
Karadeniz hmanlarına her 
şey sevkoıunııb lir. Şimdi 
Hatay, Edirneye kadar mal 
l~rın1 yolıama~a başlamış 
tır. F•yatıu müstahsil lehi 
ne düzeltılmiştir: hiikuınet 
ilk defa , köye uğraınıştır. 

İstikbale eit mes(!1ele 
rin büyük ehemmiyetini 
azaltmak istemiyorum A
mıkı akıtacağız ve ovayı 

iska1ı edeceğiz. Su kuvvet 
leriııdcıı istifade etmek, i· 
pek ve pirinç ziraatlerini, 

zeytinciliği,mevvacılığı v~ h.ıy 
varıc1lığı i~lih etmek, pa· 
muk ve şekerkamıtı ıinı· 
atlerini ihya etmek, turizm 
iııkişahnı kolaylaştır 
nıak lazım! Bunlar bütün 
vatanm da dertleri değil· 
midir '? 

l lah Peıın nin kızı, Tesal· 
yalı Defne, k.endini kova 

hyan Ap?llonun elinden 
kurulmak için bir defne da 
lma deği~t;, Onun içni bu 
rada Apolıona büyük bir 
mabet yapblar.,. Başka bir 
masal daha var: .. Apollon 
ve Art~misin, burada taf
lan korulerı içinde, müı te 
rek bir mabetleri vardı. o 
nun için iki ilihm lakabı 
da Defnelidir. 

bildiriyor 
t'\lb.1y Licınel J:ıuıes 

Eveniııg N)z güze 1esin • 
de yazdığı bir makalede 
asker; lıarekatııı Fransız 
topr.tklarında nıtsıl bitti· 
ğini hatırlattıktan -;onra 
Fransız m kamaltrım uzun 
siır memiş o1masunu İng İl· 
tereyi istıladun kurtard•ğ1-
111 yaımaktn ve Alman 
p!5mnı şöyle tabmin etmek 
t~dir. Flandre giden Frarı 
sız ve İngiliz kuvvetl~riui 
imha etmek. Fransızları 
Majino iıe Paris tırumda 
ikinci bir müdafaa lıattı 
kurmakta serbest bırak -
mak ve o zaman askerlık~ 
çe de haz1rlarmıt olan lo
giltereye derhal taarruı et 

mek. 
Fakat Fransımm teslim 

oluşu Alınan planını boz
muştur. 

Benim fikrimce, Fran· 
samn t,.sliıninden \\Onra 
Almanlar Manş limanları 

na alb düz vapurlarım gc 
ti dikleri vakit Alman pla 
nı akim k=tlmlş bul muyor 
du. Binaenaleyh eski miit· 
tef.kimize kendisi için elim 
olan ve fakat Al:nnıılnrı 
çeken bu ınanevr.1y ı münı 
kuıı kılmış ol luğundan do 
layı teşekkür ederiz. 

Amat ika 8 .alkanl -trl a 
meşğul. 

Londra 22 -A A. -~ Ru 
vdtin husu!İ müınesilinin 

Sofyayı ziyarntini kaydeden 
İngil : z gıuate\~ri. Amerikıı· 
nıu balkan işlerile al~kad ar 
olduğuna işaret eyleme'<te 
<lirin. 

va kuvvetl~ri dün ve bu 
gün libyada veHabefistan· 
daki lt~lyrn mP.vzilerini şid 
detlc bonıbardıman eyle· 
miş, Arnavutluktaki Av· 
lonyıt limanım da şimdiye 
kadar yapılan hucumlar· 
dan çok şiddetli bir bom· 
bardımaııa tabi tutmuştur. 
Alı.uan kuvvetleri dün ak 
şam İngiltere üzerinde pek 
az faaliy !t göstermişlerdir. 
Alm~uı tebüği 
Berli•ı 22 5A..A.- Al· 

man resmi l~bliği. Alman 
tayyarel~rinin İngiltere ve 
Atlantik üzerinde keşif u· 
çuşlarma devam eder~k 
askeri hedefleri bombardı 
ınan '!ttiğini bir Alınan 
hava filo;;unun 145 bin ton 
hacminde lııgiliz ticaret 
gemio;İ batırdığılll bıl<lir· 

ınektedir. 

ltaiyan tebliği 
Romıı 22 A.A.- İtal· 

yaıı resmi tebliğinden: 
Y uııan c,.phesim'.leki l 1 

nci ordu bölg-sinde 
mevzii h ırekat olmuştur. 
Tayyarelerimiz Selinik,Go 
loı, Pıre ve Prevezedeki 
askeri h defleri bombardı 
man etmiştir. Alman tay· 
yare filolan da Maltayı 
bombardımaıı eylemişler· 

dir. 
Tobruk müstahkem 

ıne.vkiine karşı yapılım-
<lü~man hücumu çok şiddd 
Ii olmuş ve düşman .ıtkşa· 
ma dogru şehrin şark i~· 
tibkamlar111a girıneğe mu· 
vaffak olmuştur . 

~-·~;;,.,&..-•. / ~~~~a'.l!IMlllillill~l".mı~~ 
lada aramayınız. Antakytt yalııt1, servi direkler üstü:ı 
nm biraz ötesinde bir çağ de tutunan çatılarla, bir 
hyanlı bahçeler ~esiresi· de Altın mermer ve ~tahta· 
nin adıdır. dan yapılma appolon be·y 

Şeh:rdeıı gden granit ke lini tahrip etli" . . 
döşdi yolun nihayeti idi. . Zamana, yaln11, .. deg~ş 
Bilhassa Apollonuıı altın mıyen tek unıur, gur çaglı 

merme.-den heykeli ve yarım suyu mukavemet et-
ve_ L d' ıl t ıf\ .. n kurula· ti . O, hala. Antakya çeş 
mal e l e, ,. l . D f b h . k .. t . . me r.rme ve a ne a · 
n Au .. ıµpamıı oş · erı, tı• 1 • k .,. . çe erıne a ·ıyor. 
yatro, dans ve konserlerı Bilmem bur.mııı adını 
ile meşhurdu. Bır tantana neden •·Hubiye koymu~· 
lı safahetler yeri idi. lP.r? 

Uir bahar vakti g .. ı. 

mek üzere Dafne'de Ha 
taya veda ededct:n, arka· 
daşlarıınh h:ına okadar lü 
tufkarlık giisteren dostları 
mıza teş~kkür etmek i!ıti· 
yoruın. V1uht~reın Hatııy 
Va!isind~n küçük bir ri· 
cam da var:Pau\ Jacquot' 
nun bir hayh • mt'lmbadarı 
topladığı pek faydalı kitabı 
nı luıumsuz ve yanlış ta · , 

- dutum zaman bizimle bun 
ıarı~ayıran as•l nifak unsu 
runu biitbütün yakından ta, 
mmııtnn. Bana orada nak 
letmiılerdi: •Ünni müftü, ki 
mlbat bir U1rkün müılüman 
olmua için eneli ermeni 
el•aaı llm•dır, demi9ti. Bu ... tir köteaini uuk 

"D"fne adetleri,,, es 
ki dünyonııı Rtıvaçta bir ta 
tabiri olmuş ur. U kadar 
tanmmıştı ki Antakya içirı 
bile "Dafn~ yanın.laki 
şehir,, aenirdi en iyi şarap 
lu orada açHir<li. Son pa· 
yenler tütsülerini orııd• vak 
talar: "Julia heııliz antak· 
yada iken, Dafrııa de Ap· 
polon mabediuin tutuştu· 
ğu haberi g~ldi. Hıristiyaıı 
ll'.r bunu Allahm gaz.abıııa 
Payenler Hıristiyanlamı su 
ikasline .atfettiler. Fakat 
b!lkiki güıideler şunu anla 
dılar ki bir sanat hazne 
ıi kaybolmaktadtr. Yangın 

raflarını atarak, ve Türk 
tarihi kısmını tamamlata· 
rak,Ankara için yapılmış 

olan gibi, bir cilt helinde 
Türkçeye çevirtmek! 

-Bitti-

A11takya icra ına ·nurlu · 
ğıııdau: 

Mayadalı köyünden 
Fdtm~ ve ,\fohrn~diıı Ahdııl· 
kadirde olan alacaimdao 
dolayı hacıedil~n ve.tema· 
rııına (()0[}) lira kiymet ta!< 
dir edilen Aııtakyaııın) Kes
kincik kö~ünJe kain i 178-
sayılı bahçenirı s1talmuma 
karar verilmiş v~ 13-2-
941 perşembe günü saat 9 
dan 1 l e kadar dairemizde 
açık ırttırmuı yapılacak, 

M uhıtmmen kıymetin yüzd" 
75 şi elde editınediği takdir• 
de on güıı daha uzatılarak 
24 -2 -9 U pJzartesi güniİ 

1aycıi mahal ve sutta ikinciJ 
açık arttırması icra:edilecek 
tir. Daha faıla malumat af .. 

1mak iıteyenlerin2S-1-
941 den itibaren dairede 
açık bulunnrulacak tartııa· 
meye ve 941-383 11yıh~; 

, dosy\mıza 1müracaatlrı ilin 
olunur. . . 

iJan 
1 - 30:>4 kiıo 250 ğram sa 
bunluk zeytin yakı.' 
1 - camii kebir , önünde 
medrese. 
1- camii kebir önünde 
medreıe. 

1- Ahm~diye camii önün 
de bir anbar. 
1- Urhaniye mabaltt:si 
Şeyh hıdır önünde Ebir an
bar. 
yokarıda yaııh gayrı men• 
kullarrn 1 Şubat 941 den 31 
Mayıs 942 ye· kadar icarlar 
ve evlcfa aid nbunluk zer 
tin yağı aatı\mak Üıt'!re ıçı1' 
arttırmaya çıkarılmııhr. 

İhalesi 1 --2-941 gününe 
ratslayan cumartesi günü ti 
11 de vakıflar idareainde 
icra olunacağından iltekHi 
leri n mur•cıatları 

Doktor 
Cevri Civelek 

Evindeki muayenehane 
sinde hastalarını hergüo 
kabul etmektedir. 

bahçe icara verilece~ 
Alvendeki merhum H,. 

ı~t civeleğe ait sebze bıb 
çel eri icara verilec~ktir .. 
T alipıerin Doktor Ce•r• 
civeleğe müracaatlan. J 

Neşriyat Müdürü 
· Seıim ÇELENKI 

C.H.P m11tbus1ANTAKY) 

lngiltere ıle Dö· 
ol arast' da 

Lond ra 22 A.A.- Jır 
gıltere hükumeti ile Geni' 
ra\ Dögol araamda kaJllf' 
run müstemleice11i için bl' 

ticaret muahedeai imul~ 
mı4tır . Bu anlatma mll"i' 
bince İngiltere Kamerli" 
nıüsteınlelcesinde\ci bütii" 
mahsulatı :satın alacaktı'' 
Bu suretle İogiliı hüktl~ 
ti deniıa,ırı Fransız rO~ 

1 
temlelcelerine kartı iİrİ~~ 
ği iahhüdü yerıne gel• 
mektddir . 


