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~ / 0Peratif i Hazır Lib9ada 
fı DG~kları ilerledi D~rum _iy!liğe , 

rıı Yapılan topl t d K dogru gıdıyor 
~ Utı bir a an_ 1 a uru Almanlar İngiliz hü 
)O n evvel '§e başla - cumuna şiddetle kar 

I~ ~I l.ıeıııu I rn a Si kararla şfı şı k?ymaktadır 1 
ı1 ~) Qlb· ' •ra ucu . Kahıre 28 A. A. -

!'zil ı.. • ı.~~'. ~. he: tY~· mümkün olduğu kadar Batı çölünde lngiliz kıtala 
ı5 ~hbn _ını için v. r ~r~ü acele haztrlıy&.cak ye bu rı çok.şiddetli mukavemet 
ıO flııı,,,~ bir ın: ımızın auayasa tasdik edilmek ü gösteren Alman kov.etle· 
~ ~ '' ~fı kur 1 murlar zere Aııkaraya yollanacak rile çaıpışarak ilerlemekte 
~d '1\'e llıyetle ha~ acağını tır. Anayasu taSdik edilir dir. Hava ve deniz kuvvet 
'V ~4~ bu ha r ver leri kura harekatına yar • 
ıO ~~?akın11:'rlı kuru edilmez Kurum derhal işe dıın ediyorlar. 
ıı >. ~i da b' ,~aaliyete başlıyarak pahalılık yü· Londra 28 A. A. -
18 -~~h~ Sabah vıl~ırrniştik züoden sıkıntı çeken bil- ~Ia~iyetli Ingiliz mahfille· 
il .'ti;"• \rı\irn· ılayet ma hassa küçük memurları rı, Lıbyada durumun iyi • 
ı ~~ ll".isliği ~ Sökmen· sıkıntıdan kurtarecaktır. leş~ekte .devam ettiği ka· 
J \tlllı Yapıt tında bir Vilayetimizin çeltik naatın~edır. " Annalist ,, 

' '4 ~1ll İŞe :ış ve Koo. ihtiyacı ga~etesı askeri durumu in 
~ ı ı ~ıııı to tııern •şlıyarak bir oolıyen bi yazısında şun-
j ~ aaı iç· Urlara fayd Çeltik ÜrÜl'Ü meydana gel ları yazmaktadır : 

~~l ı ıu i•rok 
1 

a miş ve harman işleri de " şimdi onlann elinde 
ı gu,or~alitelcr' o. an sona ermek üzere bulun . dah~ nek.ad~r tank kaldığı 
'l(İ ilşuınıüşt .. ın ık· muştur. Vilayetimizin ye • bellı değıldır. Dtişmnn a 
'd ~t Sii. ~ ur. b'l.r kayıplara uğramasına 

~ 
1 

f OoPe ? bu top· ıneklik ve tohumluk ~.el - rağmen tamnmile yok 
~1<aııl'lı. ık h ratıf için be- tık ihtıyacının Vilayet dışa e<l:lmiş değildir. Alman 
Qa" ı.ıas1 ~sse ssn

2
tleri rısma çıkarı maması ıçın v~. Italyan te~li~'erinde In-

i;,1 '>u '<la: ı~e-ııurlar· gerek o nn ı,dhırl.,· Vılil • ~lı~~erden .esır •lındığı bil· 
Ô.~ıı lc.,d. r lt>rın istedik yetç~ cıhntL ... ktadır. Dün dırylıy~r. Eğer bu haber 
\lll'\ı~lııı a\ bu. hifıseler bu maksatla HaJkevinde dogru ıse bu &>irler uzun 
~ t,11~ct or;nak sureti le Vahmiz;o Heisl ğı altında mü~Jet etlerfotle kalaı~ak 
1\()1.) ıt t1rı ak olnıal bil· topluntıd ı Vılayo 1n ye değ'lldir. Çünkü bunların 
b,).~ rill t <ı alınmış • arı k havadan başka bir yolla ltı "'r

14 
ı 't ı ve me ıik çett k ıhtiyacı o'o L'b d . . . 'ıı "'•~ . '1ıJY•sas rak 40J ton tespit olunrııuş ı ya an göndenlmeferı 

c:ııı ~· l•zere bir ~nı ve bu nı;•t arın Vılilyet dı ~Umkiln d~ildir. Halbu 
ı llıtııt. ılflJ. i>ıtı·r. 0 kı Almıın tayyorelerişim · 
\ 'Q~ Y şarısın ıçıkurı mam~sı kaı ar ~~ on uua' altına alınmıştır. di başka şeylerle meşgul 

t 
~~d ~ ....... ~.!~-.. dur. Çöldeki Almanlarm 

~.... eru nd- d ·- .. - . açlıktan teslim olrnalannı 
1,1 ··ı~tu a ı oor inasyon 1 eklemek mi, yoksa zorla· 
tıı .. q r tnuvası \ k . yok edilmek mi Uizım gel-
~ b..:l'j %ffiı.ı ararnamesı diğini tayin eylemek logi· 

~· oı"' ~u..,,;ust)birmUdct Bugün Vilayete geldi liz kumandanlığının dile~ 
~ ı~etı ~ Yh u. bulunmak P.ıstt.1cı, hörekç; ve tul ğioe bağlıdır. ,, 

.~h, 1 c. •• ~\~ıı;gesi E· lıcılara un verilmemesi lııık T obruk bölge-
~ h 1le b· ıb anın le km.:laki Koordin:ısvon ka :iı u t >.ı •u~, lenis t~rnu rarnanıesi bu sol>alı vilil si n de ha 1 a mu -

tı a~1 llıtıro.1 Şhr. Şehri ~~te ge1 miştir. Bugünden k Ilı ıa,. lldıı le~/ 2 ton is~ i l tıba rdıı t.fo. k edi'eook av em et va r 
ı. ı'll' gö~ 3 ıp ulıınan o:aıı kararnameyi pazarte 1 . '<>~u k•un <.: J-ıı-941 sı gUnkü sayımızda aynen Amanlar lngiliz iler-
~~l n14t u anı.tUk Klilb" ne,şr,ıdeceğiz leyişine engel olma 

vt YUnlar· ·ba l u EkŞek satışı ~~ .. ~~e .kı",.,,, . şana .. HJe_d. iyece görülen ğa çalışıyorlar ı. 'l\1,1 "'" ı Kah1re 29 A. A. -

"
'lltbı·"esll ·"hr(k,~ınth SJ\l'\rcu uzum uzerine fırınlalda " " - 'V ekm ı l b hl Tobruktaki kuvvetlerle 

1 
tı. • .t" 6 \ 'hUı.e, de Beden e { er sa a uyin saat \(.. " ıs: sekiı<lt>-n e ı tıl Yenizelanda askerleri ara 
~ırı,ı lllltı:ıu d ılef ıeri ara· vve sa mıya· bı 1..1e ı ek· 

1 
cukhr. sındaki b.ığ tamamlanmış 

'~ hisikt lak 1 1aftt!lur Ada nada tı r. Yeniıelandalılar Tobru 

11 
• y •I ~. •ndorunda ğun cenubunda ilerlem<k· 

1 
hıı...~Pıla~ı. SOkak ko· Askerlerimize Kı'"- tedirler. 

Jıı. "<.iti ı. 11:tır B .., ., ancıı, '~lara. , . una a· lıık hediyesi içın 35 Londra 29 A. A. -
llu Ştır. Şımdiden bin lira verildı' dün öğleden sonra saUlhi· 

1~eıı~li•·Sttreu6 • yettar lngiliz makamlarına 
·~et <l-. klı1bu . lekeııderun Adana 28 A.A. - As- gelen haberlere göre, Tob 

• 
e 

Antakyalılara gö.. Jı:; 
kenderun, güzel deniz\ ve 
nefis balığı ile başlıca. iki 
hususiyet taşır. Filhakika 
bu çok şirin s hil ŞAhıi ni· 
zi hemen hepimiz ötede.1· 
beri biraz da b·J iki lezzet 
li şöhretinden dolayı hu 
tırlar ve severiz. 

Fakat, nemli havast 
içind?, soba haşlarında 
şımdı kış sohbetlerine d '!! 
dığımız Antakyadıı, yine 
bir buhar özleyişi. ile d·işü 
nebileceğimiz lskendl3ru· 
nun bütün bu hususiyeti 
~~ece güzel denizinden, 
şırın manzarasıtıdim ve lıut 
tA sadece nefis balık tava 
sıodan ibaret değildir. 

Şimdi, iki. ci teşrinin 
son günlerinde, gelip çlln 
kara kışın eşiğind~. Jsi{en 
derunun ha~A parlak ve 
ı\ık güneşli kordonunda, 
sırtımı denize çevirmiş, 
karşımda ka"naşa 1 gt·ııiş 
meydanı seyrecfyorum. 
Bu anda gözlerimin önün· 
de iki lskenderuı1 birden 
can1anıyo : 

Eski lskenrlerun; 
bodur palmiyeli bulv..ırları, 
upuzun, ıssız cadd tleı·i, si.ıs 
lü pUslü, fakat hiç t~ ace 
leci olmıyan \·e iş görnv·k· 
ten ziyade, sanLri iş olsun 
uiye ortalıkta dönüp dola
şan arabJıları ve çoğu ne 
dilde, ne renkte oldukları 
belli olmayttn sakin Ar· le 
bir .. acaip şehir; inS' ııa ne· 
şe yerine keder, k dertlen 

. beter kasvet veren nmk· 
,siz, ıssız,_gündüzU gec -.:in 
den, gacesi güııdilzün1eıı 
sessiz bir belde idı. O z -
manlar, ancak bir köş.. -
sinde, Hatayın lmrtuluş 
mücadelesine kuvvet vert·n 
ilç, beş soydaşla göriişüp 
dertleşmek üzere bu yaban 
cı kokan, yııban bir ıl gl· 
~bi bizi sıkan şehre d..ıim 1 

özleyerek gelir, fakat üziin 
tü içinde ko~arak k :ıçar -
dık. 

ma Vf' hissime munis, iş 
p-:ış•nd"' koşan. kaynaşan, 
o ellerinde boş yer, lokan 
talarınd l boş nıasa, lima
nında boş depo, çarşıların 
da kapalı dükkan bulun 
mıyan dipdiri, capcanlı, 
yepyeni bir iilem. Sabah· 
larıu erken sr;atlerinde 
baştıyan iş günlerinde cad 
dalerden boşanıp giden ka 
l ıbahkları z"vkle seyret · 
mem,,.k mümkün dt·ğildir. 
Bu yeni a~em, içe ferahlık 
ve en. istikbale kuvvetle 
bakmak zevkini tattıran 

bir varlık halindedir. 
Eski lske:ıderunun ka· 

r~nlık gP.COlerine bedel, ye· 
m lskend~runun dağ etek 
Ierine kadar uzanan ve 
denizi kuc-ıklıyan çok 
parlak ~eceleri b;ışlam1ş 
tır. Uu, tıpkı müstemleke 
idar~s\nin kara ve kara!l· 
hk tahakkümü ilr Clim· 
lıurh·d devrinin l;ür ve 
mesut i<1aıe::;i gibi. Fakat 
o mukıyesa 11n verdiği ne 
tice, bu ölçü,ii.ı için , sı 

ğabilir mi ? 
cumhuriyet idarusinin 

neler yaptığım ve nsl r 
yap:nağa rnukted~r olduğu 
nıı ve n .ıqı\ yaptlğmı gö . 
ı·~ )ilmek iç'n, yeni t .. keıı· 
d~run . Çük c1111ı, dıp iiri 
tı r mısaldir. Fsklsi yaban 
cı sörnürg~ idaresi altında 
ı asıı bel\ b'ikiilmüş, ka -
ı ·uılıklnr ı gömülüp h •r 
rıun l ıle ölüme mabkOnı 
f<d.Umiş bir zavallı idi. e, 
yeııiti artık ve ilelebet ana 
ve s llip jdareııin öz his 
ve hareketlı>: düşünerek 
~n\msiycrek yapıp dirilt
meğe baş1udı~ dünyalar 
dıığerinde öz vatıın parça-
larıdır. 

işte, Yenigüıı'ün küçii· 
cUk sayhları.11 v '! daracık 
sutunlarını da hesaba ka 
tarak, kısa bir mukadde -
mc ile başlamak zorundu 
kaldığım [ İskenderun rnek 
hıp'Hı l rıd.a, b~o, kurulmak 
ta ol n bu yenı lskende· 
ruııu' şimdiki canlılığını 
ve Climhurlyet idaresinin 
feyizli çalışmaları neticesi 
le y•.uıtıl.,ra mevud biiyük 

Ve işte bu dış görünüşü 
iledir ki. lskcnderun çoğu· 
nıuz için uzun yıllar belki 
de gfü.el denh~inden v~ 1 

inkişaf l s fba, safha be · 
lirtıoeğ ~ ı; ıh~ ~c:ığtm. 

Yalnız şurasıııı ş;m<liden 
nefis balığından ibı: ret bir 
IDt'fhurn olmaktan ileri gi 
demedi . 

kaydctm( ~ İdteriın ki bu 
l lskendel'un rnektuplurı 1 
belki de he <ldasındu da
ima öveıı bır rnah yt:!t ar
z0deıniyecekth·. BıJh tssn 
bu yepy 11i a.l ı.; u ıçınde, 

ı1~ "'\?r :teni b' kerleı·im'ze kışlık hediye ruğurı doğusunda henüz 
~l akta esıne . ! faa · si alınmak üzere teberrUl ·· düşman mukavemeti var-
~ b~r b~r. ı<lırınış bu· re devam edilmekleılir. dır. Burada mühim Alman 

t ~ 1'tct t Up l\.in gil On günden beri yapılan kuvvetleıi lngiliz •ıskerle 
~r. e<Iarik edil. t be ut 3 ' e rr er :S bin lirayı dnin ilerleyiş~ne engel ol 

Yeni lskeı deruna ge 
lince, bunu b"k kile anlat· 
mak için uzun ho) Iu dü· 
şUnmek ve yazmak icap 
edecek, yeni lskerıderun, 
binal ırında, limawnda al 
bayrJ•ğmıın dalgalandığı, 
her ~öşesinde tatlı dili in 

aşayış tarzımızdn bu .tda da 
gozümuze çarpan ufak le 
fek noksa ılardan, kusur • 
Ja,.da? da sırasile hah t _ 
mek ıcnp t">d ceklır. 

yı bulmuıtur. maiu çalışmaktadır. öttü~ü, bana aşiuu, ruhu· 
* * 



irademize sa
hip olalım ! 

~ 

Asrileşmek, bizde en 
çok kavranarnıyan bir mef 
humdur. Aerileşeceğiz di 
ye düşmediğimiz gülünç 
durumlar, karşılaşmadığl 
mız acınl.icak haller kal· 
maz. Bir Robsti\ modası 
tutturarak alemi kendimi 
ze güldilrdUk, hala;da gül 
dürüyoruz. 

Moskova böl- Elbiselik ku-
gesinde durum ·ı maş alınacak 
nazİ kleşİyO r Emniyet ~Udi1rlüğündon: 

Sivil polis memurları 

Çaglayan Lokantası \ ~' 
Yenidm tan1jm ettiği t ışlık kısmına taş.ıJl:~~ ~< 

lıhnzır vaziyeti göz öntiude bulu ıduraruk fı1l .:pıt~ 
mi tenzilfit yapmıştır. Aşağıdaki fiatlar bunu 

1 cı1'1'r ~ 
Fiatlar : Sebzeler 10 - 12 Salata '1~. cara~~ 
Et yemekleri 15 Kü'l~.k ~ı . Almanlar cepheyi ıçin mubayaa edilmek üze 

yardıklarını bildiri- re açık eksiltmeye konu• . 
1 lan ve 24 ikinci teşrin 

. . yor ar 941 pazartesi giinü ihale-
Vış~ 28 A. A. - R~~ si mukarrer bulunan .13 

Pilav ve makarnalar 10 Büyu1' . ~ 
Bu fiatlardan başka abonelere yüzde yir!Jll 

yspılmaktaJır. 

Ortaokul mczunlarırıd8~ır/ cephesınde muharebe bu takım sivU elbise v ·· 13 
yük hir şiddetle devam et d t k t ı· e h 

kted
. B d d a e şap aya a ıp zu ur . 

me ır. ura a urum . . . 
Jandarma Gedikli Erbaş okuluna talebe a 

Jandarma Genel Komutanlığı ,dan: 118 sDf 
Benim asıl bahsetmek 

istediğim içtimai bir dert 
olan kumardlr. Geçenln· 
de bir arkadaş, kumara 
müpteHl olanlara ölmüş 
ııazarile l>al<tığını yazdı. 
Ben binız dahu ileri gide
ceği oı: Onlara sad •cebir 
ölü göı.ile bakmak yetmez. 
Onlar, sosyete topluluğu 
içinde bir nevi ağl saçan 
mil<rop\ardır. Bir kumar· 
cının uütün düşiincesi et· 
rafındakileri, balla en ya· 
kın arkadaşlarını soymaktır. 
Öyle}zı manlar ·olur ki hrıtırı 
için liralar sarfdtiğimiz bir 
arkadaşa ma~a başında beş 
kuruş için ağıza alınını· 
yı:.ıcak küfürler savarun .. r. 

•tt'k ·kı c:ı· Al etmed1ğınden ac;ık eksıltme 
gı ı ı;e nazı e,..ıyor. • 941 . . 

1 25 hl t
.. 24-11-1 tırılımden 

man arın ıır ı umen . . .. 
le Moskovayı almak için ıtı~ar~n. on,... gun temdit { 

1- Okula gırd1k:tsn itibaren iki buçu~seıı1ıll' 
Jandarma g ·dikli çavuşu ol nak ve aynı etıııılB 
as·kerlik hizmetıni görmek üzereOrtaoıcul ııı ~ h.. "'"'fkl · 

1 
edılmıştır. :;,;artnamede de j 

uc•kutmda ~--v 1 era an aşı!- ğişiklik yoktur. Eksiltme \ d:m r,ö lüllü Jandarma kdydın:ı başlan '}ıştır·ıere ··ren 
2-Gedikli okul .. ınu muvaffa1dyetle lbtll ı; ~e ~ mu a ır. u· · · 

Berlin 28 A. A. _ Al 4-nırıncı Kanun-941 
p~rşerııbe günn icra edile 

man tebliği cephede mu· r 
harebenin şiddetle devam cektir. , aliplerin muayyen 
ettiğini ve Ruslara kanlı gUnde komisyona mllraca 
kayıplar verdirilmek sure- atları il~n olunur· 

tile merkez ct•phesinin ya Memur atınacak 

Kumur bir eğlence değil 
dir. Hunu e~lence İ\:İn ve· 
ya vakit geçirecek bir şey 
bulamadıklarından oyna· 
dıklarını söyliyenler. ken-

rı\dığını bildirmektedir. 
Bu muharebelerde yeniden 
birçok düşman tankı talı· 
ri p olunmuştur. 
Eğer Almanya harbe 

devam etmek istiyorsa 
Hern 28A.A.- lsviç· 

re gazeteleri yazıyor: Eğer 
Almanya harbe devam et· 
mek istiyorsa işgal l!_ lt n. 

daki memleketlerden iıısan 
ve malzeme \ bakımından 
faydalanmak zorundadır. 
Vaktile Napolyon da böy 

le yapmıştır. 
lnğılizler 5 Alrr.an 
gemısını batırdılar 

Londra 28 A.A.

Hatay Mıntaka Tica· 
ret l\lüdürlilgünde münhal 
olan 20 lira maaşlı me-
murluk i \\ i n me 
murin kanunu ve 3656 
sayılı kanun hüki\mleri 
dahilinde bir memur ta· 
yin eJileceğiad .. ıı ev6afı la 
zımeyi haiz talipler urasın· 
da 3· 12·'::1'-t 1 çarşamba gü 
nil saat 14 te Arıta'<yada 
ki Ti{'aret l\lüdUrllığil bi· 
nasında Lir ınlisahaka im 
tihanı açılacaktır. 

Taliplerin evrakı müs· 
bite asıllar!le hazır bLI:un 
:nası ilan olwıur. · 

29-1 

dil~ri inanmadık\ ~ıı bir 
yalana başkalarını inandır 
mağtJ çalışıyorlar. ~er 
her İi lıuh.ımıy •n veya 
boş vaktinde eğlenerniyen 
kumar oyıuısn) dı, gece 
leri bütün bir şehir, bü· 
tün tıir mernlekbt hnlkı 
mn mnsa başında kendi 
istelderile hirbirluri.ün por 
föy lerini bo~altı nalnrı ıa.. 

In~iliz tebliği: 
Dün hava kuvYetleri 

miı Alman gemilerine mu 
vnff akiyetıi bir akın yap
mış, Holanda kıyılarında 

2 iaşe, 2 tayyare gemisile 
diğer bir gemiyi batırmış 
!ardır. Bu hareket yapılır · 
ken iki dilşman avcı tay 
yaresi de . düşilrillmilştür. 

tamiratyaplacak 
Millt EMLAK ı\IÜDÜH. 

zını gelirdi. Höy 
le düşünt-nler o kadar az· 
)ık kalıyorlar ki onların 
yalnız bunu düşüumelel'İ 
ı~eııdileı ine iddialarının 

ne kadar s ğlam (!)temele 
dnyandığmı gösterir. 

Bir kı mı da : " Ne 
y11vay1m,bırnlrnmıy,)rı m ,, 
diye krudi lwndim.· telkin 
yopur. lnsunın yı.ıpamı 

, yacı.ğı lıiı;birşey yoktur. 
Yeterki istesin.. Fransız 
ların bir uta~fi ii var 
vardır: .. islemek yapabil 
mektir.,, Derler. 

Niceleri vardır ki yir· 
mi yıl, otuz yıl darmadan 
sığara içmiştir. Fakat bir 
gün •·tçmiyeceğim.!,,denıiş" 
ve tcıketmiştir. Sığara vii· 
cudil madde1Bn zehirler Vü 
cut ona kbrşı bir ihtiyaç 
duynr. Her zam ın h~r yer 
de kul lamlabilir. Bununla he 
rttlıer terkedilebils:n de ni· 
çin kumar terkedileınesin . 
llu da sıgara gibı bir 
irade mesele!idir. Yeter ki 
irademize sahip olahm.Ku· 
mar bSrileşmek d~ildir. 

Fe. 

- ı eşriyat Müdürü 

Japon-Ameri-

kan münasebah 
Gerginle~meğe baş 

lada 
Vaşington 27 A.A.

Japon murahhasları dün 
Amerikan CUİnhurreisi 
Huzve lt ve 1 lariciye Nazırı 
Hal ile uzun bir) görilşm~ 
yapmışlardır. Bu görüşme 
den sonra mur::.hhaslar 
hiçbir ht-yanatta bulunma· 
mış'ır. lyi haher alan me 
hafit, A rnerikan teklifle 
riniıı J ·lponya tarafından 
kabul <' dil!niyeceğirie ka 
ni<Ur. Tokyodan gelen 

\ h:ıberlero lfÖre, bu iÖTÜŞ· 
meler hakkında Japonya 
da hoşnutsuzluk vnrdır. 
Japon - Amerikan mil 
nasebatı gitlikı;e gergi uleş 
mekt<·gir. 

Gündüzde 

LOC.ONDEN 
Antakya ceza evinhı 

dam tecridine ait tamirat 
açık eksiltmeye konulmuş· 
lur. B ... deli muhammen 
3079 lira 24 kuruştur. Mu 
vakkat teıninat 230 lira 
94 kuruştur. 

Talip olanların Yo 7,S 
teminat ve kanuni ehliyet 
ve vesikıılaril~ birlikte iha 
l~ güııli olaıı31-ll-941 
pıtwrtcsi güuü ~uat lOda 
Oefterdarhğa müracuatlaı ı 

Uellaliye, ili.\ ı vesıık 
masrafların istukliye ait 
olduğu (Keşif raporu ve 
şartuame heran Millt Em 
l!k Müdürlüğünde görüle 
bilir. 20-22 - 25-29 

ilan 
İnhisarlar Başınüdfırlü· 

ğünden 
Suv~ydiyı:d · m11t,uy,n 

e<lilmcktn olup 15) t()n 
mikdannd ıki kuru i ıcirirı 
nakliyatı oı.-s· aıney ko 

11 uJıııu Sı.l ıh lali p zuhur 
etmediğinde-ıı bu kcrre 
ı - 12 - 9211 tarihine müsa 
dıf IJJWl'Lesi gün 'j saat on 
da p ız .• riıkla talibine iha· 
lesi kararlaştırılmıştır. ls · 

SEL1M ÇELENK 1 2 film birden Kot kuı ç 
C. H. P. MatLaasi Antakyı . Hane ye ÇeanakluıleGeçilrııeı 

' teldilerın bJŞt1ll11.lürlüğJ
müz satış şuhcsine ınura· 

Cetatları ilan u~unur. 

nun :mucibince iaşe beJelile (54) lira. voril~cer oı 
metlerine devam edenle.. (134) liraya kU 

11 

alabil~;eklerdir. git~ 
3 - isteklilerden aranan şartlarla okula ı;ıırO 

staj ve saire iyin iztıhat ainıak ve gön~Uil jaod~' 
mek istiyenlerin bulunduklayı rnahaıterııı itJlııtı' 
Komutanlıklarıac'. mürııc.ıtıt ederek ınatbU 
yi görmeleri ilft.n olunur. 

29-1- 4 

Portakal ve Liymon 
Hatay Defterdarlığından 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kuruş Cinsi 
222 85 Portakal 

14 5) '.vlandaliııe 

Adet 
ınoo 

2900 

69 O J Liınv .. 

Ormar. Bôlge Şefh · 
ğinden 

Hatay Vilayetinin An· 
ta ky .ı merkez Ka:ıa::ıını 1 

Sunueı i Köyuııün 15 kılo 
metre şını lınde \Fıskeii 
yazı) Uavlet ormJnınddn 
CJ'303) kelal Ç'llll eııkuz 
odunu 28-.d-941 t ı·i 
h.indt:O hlO..lfO ı \i5J güıl 
mı.iddetltı ı.:ık arttırın.ty..ı 
ıwmılınuştur. 

1 -Artlırma 15-12 -
94 l tarihine rasl ... yan pa 
zartssi guıılı !i.ıat 14 de 
Antakya (Jrrııtıı\ llöıge Ş~f 
liğı l>inusıı ıda yapılacakllr. 

2- llUOJ mlosu bır 
kental ıtıb.tri.t} oeı.101· k~.ı · 
talın muilam..neu l>edelı 

1 
\12J kuruşlut'. 

3 •• luv.'.lkkat t~ınınul 

J (65) lira ~73 )kuruştur. 
1 
• 4 -Şaı-tnuıue ve mu· 

kavul~ prnj::rkri Ankara 
Ornuıı umum Müdü~luğü 
Seynan Ormaıı <.;:ıvfrge 
.Miıdur!liğli vu Aııtt.ikya 
Orman ım.ge ;icfliğinde 

görul ... bilır. 
5- lstekııleriu t1::ruinut 

makbuzu v ~ evı uki müs 
bilesini 15 - 12 941 gü 

690J 
" ,, 


