
Beden terbiyesi mükelleflerine 
Antakya Birinci gençlik Klübü Beden Terbiyesi Mü 

kellefleriniıı 29 birinci tcşrm Cilmhuriyet bayramı ha 
zırlıkl ırından olarBk önümüzdeki 19-1 ~-941 pazar 
giinü sabahı sae.l sekizde GPnçlik kışlasrnda yapılaCBk 
olan geçit resmi provalarında bulunmaları lü~unıu teb 
liğ olunur. 

Bölge Ba:skanlığı 

. -- -yı da işgal etseler harp 
bitmiyecektir. Almanlar 
hava üstünlüğünü temin 
edememişlerdir. Bir günde 
_122 Alınan tayyar(Si dü 
şür~lll?-üştür. Kadııı, çocuk 
ve ıhtıyarJarı hiç bir müş 
küle uğramadan Moskova 
dan çıkarıyoruz: 



Tütün =ekme 
mıntakaları 

lnhisarlar Ba~ml\dürlü 
ı ğünden: · .. 
.....,,.. • 3437 sayılı tülün ve 
tütün inhisarı • kanununun 
11 ııci(maddesine tevfikan 

' 942 scnesind~n (942 sene • si dulıildir} Antakya mer 
kez, lskt:nderuıı ve Yayla 
dağı kawları çevrelerinde 
Tütün ekihnes'ııe lu hisar· 
lur ve Ziraat yüksek Ve 
killiklerince izin verilmiş yer 

1 
ı~r aşağıda gösterilmiştir. 

1 Antakya Merkez ka· 
zası 

A- Merkez nalıiyesi· 

Jandarma ka 
rakolu inşaah 
Hatay ı'afıa ı\lüdürlüğün 

den: ı 

1- Süveydiyt-, Fatikli 
Şe!'lköy, Sıçanlı, Güzelet-:, 
Çengen, .Erzin v~ Sarıkaya 
rneıkHerinde yapıla ak se 
kiz adet Jandarma karakol 
larmın ikmali inşaatı ka
palı zarf usulü ile yeni 
den eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2- Eksiltme1 10-2 
teşrin 941 pazartesi günü 
saat 15,00 t6 Antakya Na 
fıa .Müdürlüğü odı.sında 
müteşekkil Komisyonda 

r nio: llabeştüylü köyü ,ile 
yupılacukllr. 

3 - lstiyonler, husust 
Hitir{.u mahallesi, Kı.ruyn 
merkez köyü ile Y aı ımca 
mulıullesi vö sabuı hık kö 
yü mülki hudutları içi. 

13 - Şenköy .Nahiyesi 
nin: Çaksunlu köyüne 
baith:Ağluk, Evren , Dom 
bas, Kırcova, Kodaman ve 
Ztylincilik mahalleleri 
(Çaksunlunuıı köy merke-
zile Sovucak mahal lesinde 
tütün ekmek yasaktır.) 
Hayranın k()y merkezi , 
Sevin köy merkezi, Uk~·u 
lar köyünün merkezi ile 
Tupur ve l'arsuzlur mahu!
leleleri, Şenköyüıı köy 
merkezi ile Bo~az maga 
rası Damlalı, Kirpi, Mut
lu v~ Oçağız muhalleleri, 
Emiı su, Banyolu. Karsan 
bey, K ozköy kalesi ve So· 
fular köylerile mahaJıeleri 
mülki hudutları içi; 

2 -lSKENOERU01 KA 
ZASI 

Merkez Nahiyes'; Aşkur 

şartname ile proj'! ve evra 
kı kcşf;yeyi Nafıa ~lüdüı· 

lüğünde ~örebilirler. 
4- Hu işin keşif bede 

li (11 \51) lira (9J) kuruş 

tu·. 
5- Muvakkat temi 

n-ıt (828) lira (9 ) kuruş 
tur. 

6- Taliple,rin ;haleden 
Pil az Ü\: gün evvel bu işe 
benzer inşaulı başardıkla· 
rma dair evrakı müsbitele 
rile birlikle Vilayete mü· 

' racaat ederek alacakları 
ehliyet vesikasını (2490)sa 
yılı kanuna uygu ı olarak 
hazırhyucaklan teklif rne.k 
tuplarını ihale giinü saat 
1 ~,O } e kadar Komisyon 
riyasetine. makbuz muka· 
bilinde vereceklerdir. Pos· 
taıia olan ~ecikmelcr wka· 
bul edilemez. 

jlAUSUL MUZı\ Yt:VESl 

beyli köyü i1e :ukarı ve Karso, Buşarbey. Şahur::ı 
aşa~ı yarıkkaya, Cebikeli, d ki vakıf zeytin eriu 941 
Çırtım:m ve ::-akıt köyleri mahsulü müzayedesi dört 
hudutları içi; gün daha uzatılmıştır. l 

3-YA~LADAGI KA hale 16-10-941perı~~mbe 
ZASI güoü saat 9 da Vakıflar 
A-- Merkez ~ahiyesi idaresinde ya pıhıcı>ldır. Is 

niu : Aşa~ı Tıngır köyü teklilcrin mürac:.ıatları ilan 
He Belfmgö:ı mahallesi, üüs olunur. 
turlu köyU ile Çundjr ve 
Kayapmar mahalleleri, E 
ğeı ci köyü iıe Gökçekese Tumanlı ı-..öyii ile gözene 
Hıali ve Karacaahmel ma makallt:si,Hezge, Çakı, Ka 
hnl\eleri, Kırkbuçuk köyn racurun köyleri mülkt hu 
ilo Koruıa ve ~lıveli ma dııt\arı içi 
haHeleri, Kızılçat köyü ile C- Kı~~a~ ~1ahiyesinı~ 
Kozpınar mahallt::;i Leylek Siiriilmc koyu ıle Alemı 
lik köyü ile Çamlık, Çınar 1 

, mahallesi ve Sungur k~· 
Cökpınar ve Hacıömer nıa yü mülki hudutları dalıı · 
hulleleri, Tumtunı köyü tinde 
ile 1 ay la mahallesi Yalaz D • k k t , 
köyi1 ile l'ıerut, Al~an ve I a • 
t;apanlı mulıalleleri Yeni· 
ce kÖ}' He llamuın' KöSd· 
relik ve mecit muh~lleleri 
Yulrnrı Tıngır köyü ile Şa 
kirağ.ı ve Arpalı mahal
leri, ~akşak ve Beysun 
köyleri mülki hudutlr rı 
içi; 

Bu yerlerden gayri 
mahallerle bu yPrler i 
çinde btılunııpta mahalle 
rinde t~ekkül etmiş he· 
yeller marifetilc mevzii 
yas.ık edilmiş yerlerde ve 
Kırıkhan, Heyhauiye. Has 
sa ye Dö·tyol kazalan ta· 
mamıııın mülk1 hudutlu 

1 

Kapu 
No. 

1uıııırı1e ı 
~l) ıJ1 r;rt 

Soğukolukta metrOk emlak sahlacai< 
Tskenderun Malmtidürlüğunden 

Mahalle veya Cinsi Müştemilatı Kimd,.n ~et· 
Köyü rfık oldugu 

30 
33 
52 

15 
oğukoluk Kfirgir bina Tah. 2 oda lmutfak Nikola Paşa vereseSİ 

5

5 (1J 
,, Talı. 4 oda 1 mutlıak ,, ,, 

" Tahtani 2 oda 1 mut. Sarkis jJanuk ırns· 
" " o Su ve elektrikli pardan 6 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
80 

" 
Tah 3 odu 1 mutbak llsa bib i\lanulyan 3~ 
Talı 2 oda 1 mut. Kesir Israilyanoğlu Serıı11 

; 

Talı 2 oda 1 mut. Varttın Kayan , ·iS 50 
Tah2 oda 1 mut A vadis Pabucyanoğlu ;,art\ ı50 

" 
" " 
,, 

Talı 4 oda 1 mut. ,, ., t 4~ 
Talı 2 oda 1 mut. ,, ., Horan 1 

" 
,,. 

" " 
Tah 2 oda 1 mut. Hazineye ait zO 
Fev. 1 oda talı" 1 alı1r Aram Güzelyno 4 O 

" " 
" ,, 

Tah. 2 oda 1 mut. 1 akar ~ iğya Kurusya zZ " " 
" Kivork Koz ı ·an 

" " " oğlu l\lilidos 
" 
" " 

93 , AgoP A vadık~·aıı 
,. " " " ' oğlu Samiiel 5"' 

lOO .. ,, ,, ,, Kiı ı8lofi Ağar oğlu Jsken~1~1rı11 Yukarıda 'yazılı gtiyri meıilrnll~r~n mül.kiy ti ilı;ık artbrn_ıa_ ilt> s.ıtıŞ;) ~ ıll 1 
tıl'. Talıp olanların 18.10,941 tarılııne ınusıdıf cumartesı gu ıu sn-ıt 9., 16 
kadar nıalıuiid irliığüııe müracatları. 13.14,1', 

Metruk Mahsulat satışı 
Hatay Defterdarlığından: 

,, 

Muhammen Bedeli 
Linı Kuruş Adet Nevi 
215 85 58625 Portakal, mandalina, limo ı, keblmt 

3 00 103 Kilo Ayva 
26 o) 1300 ,. llunw!.:- · 
3) ıo 430 ,, Zeytin danesi 

128 8) 322 ,, (;ardunesi 
393 75 YekOn 

38 10 660) Add l'or.:ıkal, limon, mand'lbnc ,keblıat 

,, 
,, 
.. 

1 14 50 Kilo \yva 
13 65 260 ,, 7...eytiıı dmıe i 

1 14 5J ,. Ayva 
13 65 260 ,, Zeytiudanesi 

.. 

.. 
,. 

26 O'.) 65 ,, Gardanesi 
78 89 Yekun · 1 ıt 

Yul•arıda Ylll\lı m ıhfüll3r ,ıçık art ırıu l l~ ~ılı~ ı ı;ıl{ ı ·ıl nı~•ır. r~ ~I fterd
5 

tarı yüz.de 7,S olup ihale 2J-10-941 pa~arte,.ıi gıinii s:ıat 1) dJ c 

yapılacaktır. 
11-13-16-18 

Hububat 
Satılacak 

ilan 

\ 

Esas Karar 
465 354 

Hakim : Sadık Taşkın 1328 
Kfıtip : Zeliha Esin Hatay D fterdurlığından: 

Muhammen be.deli 
34 Lira 56 kuruş 
Miktarı : 432 kilo 
Cinsi : Arpa, Buğday 

Çavdar ve Akdarı karışığı 
Köyü : Vakd köyu 
Vakıflı köyündeki ınet· 

n1k Değirmenin iradıı.dan 
yukı:nıda yazılı lrnrışıl< hu 
bubat a\(!k arttırma ile sa· 
tışa ~ıkarılmıştır. 

lhale bedeli peşindir. 
Del ftliye, ilan vesair mas 
raflar müşlel'i~1e aittir. 

lhale 27, 10,941 günü 
saat 10 da Def mrdarlıkta 
yapılacaktır. lsteklilerın 
yüzue 7 ,5 tcmiııutilc bir -
likt~ Deft~rdurlığa miıra· 

caalları, 

13-16 -21 25 

Kayıp ıahadetname 
Akbez ilkokulunda al 

dığım 939tarıh ve 69sayılı 
ş~hadetııameyi ıayi eti im. 
Yeııis•ni alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

l. D. : 1 üfus kütüğün 
de ~lust fa Tuııc~r ismıle 
kayıtlı olup Antukyaimı 
4 üncü mıntukasında 1482 
ıı arııar.ııı gayri menkulde 
kı ,hissesını gösteren t..ıpu 

sicilınd" yiııe bu isimde 
kııyıth ik.(>n mezkur gayri 
meıılrnlun htss •darları Sab 
ridı>n u dığı hi:::;senın ferağ 

teferru mua•nelt<Sİ de tapu 
idaresince sehven ~1ıstık 
diye yazıh o dugu ıdun bu 
n un duzellilmcsıne dair 
17 ,2,9 n tarıhh ."ilid..ı ıle 

Antakyanı ı Htka ıi~e ma
halleshıdc otuı an polis me 
mul'lurınd,ın Reşid oğıu 

davfıcı ~lusl..ıf.ı 'l'unçerin 
yüzüne kaı~ı a~ık olaıak 
> a pılau mlırufoası ı:ıonundd: 

Hekubiye m ılıallc.::sinin 
79 hanesınde 1331 doğum 
lu olarak Azimeden doğ1 • 
nıa Heşid' oğ u Mustafu 
Tuncer diye duv5cınm kü 
tükte kayıtlı bulunduğu 

rı içinde tülü ı ekmek 1 
nAemnudur. llu yası:ığu ria 
yet ot rıı iyen ler hakkı ıul,ı 

Akbez köyi\nden Ömer 
oğlu Arif 

Ncşri~'al Mi.idurü 
:SELıl\l \:t:LENK 

nüfus ıneıııurluğuc.dan so· 
rulup aula~ı dıklan ve mez 
kur guyl'i me ıl uldekı asıl 
lıissı si lıizusrnd..ı davacının 
yiııe l.Ju isimle kayıtlı bu 

B- Bezge nahiyesi
nin Güvere köyü ile Ke 
rer mahallesi, ı< arukö.se 
köyü ile Agzılrnra mahalsj 
lesi Mürselek köyU ile 
Ku;atığaç mahallesi, llaflı kanuni nlcilut yapılaca· 

--~~~~~~~~~~~IJ.L..Il..ILl-~_.,,..__~ro.ı;r_u_a~ 

l 


