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C~enç/ik- bayramını ;:· 
2

i~;;n 
0 tezahüratla kutladık 

11 binlerce halkın iştirô.k ettiği bay 
va::~ çok canlı 71e harekelli oldu 
nası~z çok heyecauh bir hitabe ile bu büyük günün ına-

1 anlattı- Gençlik Kışlasında da çok güzei bir· 
S 19 rn1 y11 s8or .bayrafl'ı yapıldı ve iki temsil verildi 
"'lıor bay,1,...1 d~nçl.ık ve bu l.itabe ııık sık alkışlan- nalar elekt~rikle süslenmiş 
1 'rtt ... un 'l .. t .. 
nıiıd 1 01duğu g'b' t ıu u? la kesilmiş ve bunu bir ve halk bu mllbarek günii 
lı h c de ç0~ c 

1 
~ şebrı. aporcu gencin yine heye ve gecesini en içlen bir 

<-:enı''~~etli ve •n,~, m•na canh bir hitabesi takibey s~vinç içinde kutlayarak 
' te b Çoııt heye ı · · Ilı ·~tır tı Ür•tla k • emışhr · geçirmiştir. 
a~ .. utlan- Nutuklar bittikden son· k d 

~.~""e~~nkij kudretli ve ra geçit resmi bıştamış, An ~ara a qa 
. t:r~i" . Cüoıb . ilk:oıarak kız ve erkek ta· p •/an fo··ren ııti' ıeıırıirı . . urıyet ~ 
,
1 

•btıtiroiıi . ıatılcli) ve lebt"ltr geçmiş, arhsmd11· 
k •tıldıtı n tik temel ta- Gençlik Teşkilatı çok mü• 
"""et· uu ··b kemmel ve tam disiplinli nı· 11'1 22 . rnu arek 
lıtı• L ncı ld ~ b' ' d ki' d t nı· ·•t~rı Yt onümıi ır1or u şe ın e ser mun· 
'lde 1" d.. tazam ve dik adımlarla tribü llıiıtı· .>'•P•hrı un Şehri-

"' 
1 Zırı darı rnerasioıi hac nün önünden geçerek tak· 

y~C·k h u1~1iı hlünase-betile dir ve alkış toplamışlar. Ge 
'uz: 1'8tam bildiri. çit r-eslllini müteak:p kız 

d ~chit ve erkek tıı lebeleri ~tara· 
ıtrı İt'L evve ıc· f _t bt l'f po ha e •üsı •uercn ' 8 farn ınuan mu e ı s r r • 
ae"en~it, il ;•)taklarla eti ve jımn11tikler yapıl· 
\iirı ç, •hıihr \ •n, erkt-k mış, merasim bu suretle 
hı 1 ttbir b l'- CQleıı bü. saat 11,30 da sona m·miş· 
· eı~ '11:1 d" llib eıı un saba- tir. 
t11 ' 1'ell 'Po 

1
'•tlar ından Öğleden sonra Gençlik 

b ilııtı 11 r aab 
•ıı b•li d • 11na doğ kışlasında muhtehf spor 

'lrıj'~'ttır, nse doıaıah musubakaı.n, oyunlar ter• 
lltıı 8 •at 6 . 

ıı,,d •( • ..J da tip edilmı' büyük bir halk 
b .. eki A " '""iye Lh y 

ıııu . ''taltirlc l,. Ç~· kütlesiııin _hazır .bulunduğu 
~''ha:r•rıe birer Ve lnönü bu musabakalan Valımiz 
P,,ti 1• b\lnu çeleııl başından ıonuıı& kadar ala· 
k'6uer;to. diter 

91 
lielediye, kaile takip eylemi~tir. Gü 

•u, .nııı Çele •ıaf teıek reş yaya koşusu ve diğ~r 
d\1~~1ttir, r- nkleri talcib spor musabalarrnda birin· 

.. ._ velenlc) 
llft • '°'•ta er lcon ci gelenlere hediyeler dı· 
t•h!;~1l11aa, veıp~, •abaa1 ğıştılmışur. 
'-rıı ~tirıde ... ali111iz be Akşam yine Gençlik 
\t • rlll'f ,..,f'Vki L k J 

t~ M,, 1 R~iıi E 11:ornu ış asının sahnesinde milJi 
lıt b,ıJ•f ~iidii •1 .n'niyet Jyuıılar oyrı anmış '"Sarıca 

hııı ol e '-t.ı.ı' erı oldu ğın şerali" ve"Aynaroz k'l· 1
•1... le '!' ••teı. ' )er o). dııı,, adh iki temsil veril-
d 1 '~•litı ~l"!tle 
, tt h 'ie Renç. miş muvafakiyetle yapıla ı 
l.ıırıu "•nı k 1 '•banın bu lemsıller de baıı:ta V .Alimiz tıı f l ap ıy y 

CılereL "la h •n oıı olmak üzere her tabakadan 
... , ıııı; aeı~ •lk, f 1 • k h k b rrıı,,, •rnı,nı te tiş ı..:111• ya ın al hazır u-
n,, .. nı klltl 1

1 ve b lunınuştur. 1 b lnute,k· •rtıııtı ay 
•t ,~ 'P '· Bu Gece ~ehirdeki cadde· likt;,ı ıad,rı a~e'•ıi .... e h • 1 l 

.. .. c;)y ·•• cp er e resmi ve husu•i bi· 
rtıu •e "D leneıı 

Ankara 19 A. A. -
Gençlik ve spor bayramı 
bugün en içten tP.zabürat· 
la "utlanmı~ .ır. Meruim • 
den evvel Milli Şef lnönü 
beraberinde Büyuk Millt"t 
Mecl;siReisi ile Başvekil v ! 
diğer zevat olduğu telde 
Ebedi Şef Atatürk'ün mu· 
vakkat kabrini ziyaret ede 
rek manevi lıuıurunda ta· 
zimle e-ği miş vr birer bu 
ket koynıuşl.,.rdır. Milli 
Şef bundan sonra stadyo· 
mu ve etrnfı dolduran bin 
lerce balkrn çılgıncll al • 
kışları arnsmda 19 Mayıs 
stadını ~ueflendirmiş ve 
bu merasimde huır bu • 
lunmuşlodır. Maarif veki· 
li Hasan &.ıi Yüct"I çok 
beyecaııh bir hitabe irad 
etmiş ve lıep bir . agızdaıı 
Atatürk'üu çok sevdiği 
"Dağ lıaşm1 Juman almış" 
ır.arşı söylenmiştir. Hun· 
dan sonra atletler tarafın 
dan günlerderı'.n:ri elden 
ele Samsundan Aııkeraya 
getirilen bayrağı hıwi mah 
faza ı~ılli Şefe tak1Jim e· 
dilmiştir. Milli Şef tribün 
d.-n ayr hrlarken halkm 
bitmiyen ev\?İ letahürleri 
ve coıkuı alkışlarile uğur 
lanmışlardır. 

1. il 1 'ib h-
IJl.ıl, ' ııı,, •şın, D 

nnı. " rn u. 
t l •lkı 1 4 Ve bll llrııa,ile 
y,. ~, , "d'n 
1 • lfcl~rı v 'llsılld IOı\ 
"er 19 •lirn·, a kürsij 

ıı en ı ~ .. 

llatay elektirik idarelerin 
bi,liği kuruluyor 

Elekbik tasisatın satın alarak işe başla· 
yacak olan birlik ilk fırsatta Def ne şel
laıelerinden istif ad'! çarelerani arayacnk 

••ırı, c: ll)tıın d "Ok men 
t'rılı "e •rıı,"dır, eri,, ırıa 
~r ld ~t .... ·"ec:iı b·" beye. 
ID\ '"llf lr h• 

~ 
tiiaı" Ve h· ıtıbe 

lirı ın u ~•r,t, •labeairıe 
1 d ~lle~i ıı E.b . 

'-'<l'f •k,~, ih · lıll~llr eda 
' •le b lır,11! ~ııd, 
iia.._'tlııaaıtt '"kGtu 

ll..1.. ,..tlörı ''· 
-...~ 'tt etle 

'''"- • llıer. 
IYlyaı,, 

Hatay elek tiri" tas· sa· diye tui· ntın müştereken 
tının mahalli belediyeler· satın aimması hu-:ı usunda 
ce .satın a\ın 4 bilf"ceğine nıuıabık kalmışlardır. 
daır çıkaıı kanun üzerine Müşterek bir idare al· 
Antakaya, İskenderun Be· tında çal ştırılacak olan 
lın ve Reyhaniye beledi· e\etrik iş~eriıain daha mun 
Ytlcri arasında temaslara 1 tazam bir bale ifrağı 
baılanmııtır. Bu temaslar düşünülmektedir. Dığe r 
l\elaceainae her Jürt bele· taraftan ~u[ıuu il1' fırsatta 

Fransa ile 
/ı;gilteltere 

harbe doğrll 
mu gidiyorlar 
SURiYE MESE.LESl ÇOK j 
GERG!NLEŞ fi- PETEN 1 

VE ÜARLAN HIYANETLE 
lTliAM EDIUYOR 

Ankara 19 (Radyo ga· 
zetesi)- Suriye mest:lesi 
okadar gerginleşmiştir ki, 
F raosıı ile lngiltere arasm 
da bu yüzden ber an b' r 
harp çtkması ihtimali b!!k 
lenmektedir. 

Amiral Darlamn şım· 

Ji büyük Avruap donan· 
masma kumandan olacağa 
vr. bu adamın logiltere ile 
bir muharebeye gmşıne· 
ğe uğraşhgı bildirilmekte· 
dir. 

Vişi hükum<!tiniıı ida· 
resinde bulunan Fransız 
radyoları şimdi lııg:ıtere 

aleyhinde neşriyat yap· 
makta ve bütün lngiltere 
ye kbrşl F ransıJda bir Jüş 
maııhk havası yaratınağa 

çalışmaktadır. 
İşgal altandaki Fransa 

ağır bir Alman tazyıkıııa 
maruzdur. Hür Frarısıı· 
lar Amiral darlan ve Ma· 
reşal ?eten hakkında ağı 
za alınmaz sözler SÖ) le• 
oıekte Darlanu hain, Pete 
nin de bunak olduğunu, 
her ikisirıin başbaşa vere· 
rek Fransayı düşmana tes· 
lim edeceklerini iddia et· 
mektedirleı . 

Diğer taraftan Fran· 
sada General Dögol ll\rat 
darlarıı~a ağır cezalar ve 
rildiği ve bu arada 3 za· 
bitin idam ve 17 zabitin 
de 15 sene ile müeb'led 
kürek arasındrt ağır ceza· 
lsra çl!rpıldığı lsviçre ga· 
zetelerind... 1.>adırilmekte· 

dir. 

Defne .. şellaleriııd en istifad~. 
imkanluını arayacak ve 
şellalelere yapılacak tasisat· 
l.ı' Antıtkya Top boğazı 
arasrnda bir havai h ltli le· 
sis ('tmek ı;uretile b ılün 
Hatayı t~nvir çares;ni dü· 
şünecektir. Bu tal dirde 
elektrik fiatlarımn çok 
ucuzluyacağıııa şüphe yok 
tur· Vılayct~n diğer bele· 
diyeleri ta,isat masrafına 
iştirak etmek şartile birli· 

ge girerek mı.ntak11larm.3 
elektrik alabıleceklerdır. 
lik olarak Dörtyol beledi 
sinin bu işe talip olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Sah 
Abone fartları : 

Dahilde yallıOı 5 lira 
Yabancı memleketlere~ 

8 lira 
lılnların har kalima· 

alnden 5 kuru.:aı.nır:
Ocret:pefindir . 

BDnil geçen aaytlar 
10 .. kuruştur 

----
Suriye me

selesi nıühim 
bir devreye 

qirdi 
Almanlar Beyruta asker 
ihracına :te,ebbOs ede· 

~ceklermit 1 
L·>ndra 19 A. A. -

lngiltere ile Amerikanın 
Suriye h1ıkkındaki aziınkir 
battı hareketi karşısında 
Vişide aksülameller görül 
mektedir. Vişinin bukadar 
&çık bir vaziyet alınacağı 
m tahmin etmediği ve 
şimdi vakit kazanmağa ça 
1 ıştığı söylenmektedir. 
Resmi ln~iliz ınebafiline 
göre Almanlar 12 ada yo 
li:e ' l3~yruta uske r ihracı· 

na teşebbüs edeceklerdir. 
Fakat Şarki Akdenizde 
Al.nan gemi kefilderiuin 
muvaffa\ciyetle seyrüseferi· 
ni ancak tesadüfe bağlı 
bulı ndurncttk sıkı bir kon 
trol yapılmaktadır. Bu su· 
lara mayin dökulmüş o· 
lup nakliy~ geınil~riıı;n 

Kıbrıs adını yakııılarıııdan 
geçıne~inden b.1şka çar~· 

ler! yoktur. Kıbrasta mü • 
him havli ve deniz üsı.ü 

bulunmak tadır. 
Tayyare meydanlartntn 
bombdrcJımanı deva'll 

ediyor 
Kuhire 19 A.A.- Res· 

mi tebliğ : Suriyedeki 
Tüdmür hava nıeydaıılarma 
hücum eden lngiliz tayya• 
releri uurad.A buyük bir 
Alın6n nakliye tayyaresine 
ateş vererek lı1hrip tıtmiı, 
Şam v~ Rfyı1k tayyue mey· 
danlarındaki Alman tayya· 
releri bombalanmış ve mit· 
ralyöz ateşine tutulın 1Jştu •. 

SON OAK1KA 

Habeş mest:· 
lesi sona erdi 

Buradan artan kuvvetler 
Mısır Suriye ve lraka 

gönderilecek 
Lonbra 20 A. A. 

Röylt:r lıildiriyor : 
Habeşislaniaki son 

ltalyan mukavemetinin 
kırılmasile Habe~ seferi 
artık soııa ermiş sayılmak 
ta,\ır. 

Burcsda serbset kahn 
lngiliz kuv\.elleri Mısır, 
ırak ve Suriy~ harekati 
üzerinde d~ müessir 011.· 

cıkhr. 
Düşman Solluınıla dur 

durulduğu gibi Toprukta• 
d.t ilerlilerliyememiş bili 
kia ieriye çeki1cni1tir. 



- . . 
--------- - -- - _, -- -·--- --- -- -- ---- - ~ --- - ~-- - --- - --
~---------- -----··- ----·-- ------- ·- -· - -__ ~~ 

f~NIGÔ~ 

He.~~.~y~.~~~?ı.ı\ U1quşma .şa:t? atlrri mevzuubahis oldu· arı neımış. 
ğu zııma.ı daima büyük ALMANL ~R .Fl{ANSA 1 

Son lialyan Fransa Sari., 
kuvvetleri de 9eyi miidafa
teslim oldu \ aqa karar 

iLAN • y 
Sü v eydi yenin. 

Y ezıir köyündeki 
gayri menkuıferde 1' 
81 lıra 75 kuruş 
men kıymetli .1 dıJtrı 
lan 9-5 -941 tıJ bir nrhk olarnk ın "'yd rna 1 y A BIRÇO:< .FFDAKAR 

çıkmış l ulunan Türk kadı LJKLARDA BULUNACAK 
nı gün geçtikçe dal bu • Londra 19 A.A.-lngi 
dak salan ve bugiı~ sınır liz gazetelerinin yazdığma 
larınııza kadahrl.gkd~ış ~u· göre, Almanya ile Vişi lıü 
lumuı harp le ı esme ar kümeli arasrnda meydana 
şı .>urdun. her t~raft?dı g-elen anlaşmama esasları· 
cşıne nadır le~aduf edılen 01 şu noktalar teşkil et· 
bir faaliyetle hazırlanmak mektedır: 
tadır. Bu huzırlık arasmda 1-Alsas _ Loreııden 
kndmlarımııa düşen "azi başka bütün Fransız top· 
fe ct>phede harbedecek rakları F:ansaya iade edi 
Lıaln, koca ve evlatları • \erek 
mızın yaralalannı sarmak, 
h rp pıtketi hazırlamak, 
hası dbalcıcıhk kurslarına 
devn'll ~der-:k Hr hastaya. 
bı rolıya nasıl bakıldı· 
~ıııı oxrenmek ve bu bil• 
gı ~&)f'Sinde yurdu müda 
t 18 ederken yaralanan as· 
kerlerimize hızmet etmek, 
orduya acil dikişleri dikiş 
servi!! terinde hazırlamak 
gibi işler esasen kadınlı· 
ğın fıtri ve tabii bir vazi 
fesı<hr. 

llh~ktan sonr_. geçen 
en kısa bir müddet içindi! 
zeka ve idrakıle memle· 
ket vazifeler\nde büyük 
hamlelerJe baıan ~österf'n 
Hatay ka~lını içtimai sa· 
had~da daima Ön ayak 

olmakta,temiz vicdanı, yük 
sek kabıliyeti, yorulmak bil 
miyen azmile memleketin 
fakir va sa~ atlarına da şef 
katli ellerile himaye ve 
yardım etmekte ve bu in· 
st111İ vazifoye Hat4}' yar· 
dınısevenler Cemiyeti va· 
sıta:.ıle muntazaman devam 
tin.ektedir. 

Türk kadını uıun boy 
lu teşvik ve telkine muh· 
taç aeğildir. Zeki ve va 
zifesir.i lmüdriktir. Ufak 
bir irşadın kendisisi koştu· • 
racağı vazifeleri azim ve 
kivasetlo başarmaktadır. 
ve başarmakta devam ede· 
cekti. Nüzhd Bilgin 

Milli piyango 
dün çekildi 
141893 NUMARA 50 

BiN LiRA KAZANDI 
19 Muyıs Mil:: Piyan 

go fevkaladt" keşidesi dün 
S)fal 17 de Ankarada çe · 
kilnıiştir. Bu keş\dedc 
kazanan nunıaraları sayın 

okuyucuları mııa bildiriyo· 
ruz : 

141893 numara 50 bin 

2- Tazminat namına 

Fraosttdan hiçhirşey alın· 
mıyacak yalnız Almanya 
ile iktisadi iş birliği yapı· 
caktı~. 

3 - lsp~nyol, Fransız 

ve ltalyırn donanmaları 
Akdenide birle~~r -:k bu 
nun Kumandanlığrna Am\ 
ral Darlan tayin edilecek 

tir· 
4- Fran11z müstemle· 

~·.elerindeki Fransız haki· 
miyeti tasdik edilecek an· 
cak bu müstemlekeler Av· 
rupa Devıetleri namma 
',ir komisyon tarafından 
kontrol edılecek ve bu 
komisyo:ınn Reisi Alman 
olacaktır. Fransa yalnız 
Suriyeye istiklal verecek-

tir. 
ALMAN - FRANSIZ 
MÜZAKERELERi DE· 

VAM EDtYOR 
Vişi 20 A. A. - Ofi 

Fransız Ajansı bildiriyor : 
Amiral Darlanm idare 

ettiği müzakereler dün 
tekrar başlamıştır bu mü 
zakererelerin \\k neticesi 
300 bin Fransız esirinin 
Almanlar tarahndan ser .. 
best bırak•lması olacak · 
hr. Bunu yakında diğer 
mühim neticelerin takip 
edeceği anlaşılma\.. tadır. 
~ 

ipek kozası 
Kooperatif müfettişleri 

geldiler 
Bursa kozacılık koope 

ratifi geçen sene olduğu 
gibi bu sene de H 'tay • 
dan ipek kozası satın al 
mağn karaı vermiş ve hu 

maksatla birlik namına 
bir müfettişle bir memur 
ve bir t"ksper evvelki gün 
şehrimize gelmiştir. 

Koza fabrikaları Süv~y· 
<İiy~de açılmıştır. Fakat 
fiat henüz takarrür etme• 
miştir. Yeı li firmalarla 
Bir !iğin biribirine rekubet 
ederek kozttlarııı hakiki 
fiatına satılacPğı tahmin 
edilmekt~dir. 

7 bin esir ve çok mühiın 
malzeme İ ı ıgilizleri n 

eline geçti 

t<Ahire 19 A. A. -
Habt>şistandaki ltalyan or 
dusu Başkumandanı ile 
Umumi valisi te slı .• ı şart· 
)arını kabul elmiş ve An· 
ya Alajideki ltalyan kuvvet 
!erinin tesellürnüne başlan· 
mıştır. Burada 7 binden 
fazla 1 tal yan a keri ve 
muazzam miktarda top ve 
malzem'! vardır. ltalyan 
imparator naibi Dük Da • 
ostcı ile: Ua~kuınandan 
ve maiyetindeki zabitlerin 
yarın öğleye teslim olma· 
iarı l.tktırrür t'ylemiştir . 

Tobrukta vaziy~lte de 
ğişiklı k yoktur , 

Sollumun cenubunda 
iki Alman kolu birçok tank 
lann müzaheretile hudut• 
tan geçmiş fakat motörlü 
lngiliz kuvvetlerinin h:i· 
cumuna uğrayarak geri 
çekilmiştir. 

HESS 
BÜl'ÜN HARP PLAN· 

LARlNt 1NGIL TEREY€. 
VERDIY11 

Arıkara 19 (K.cıdyo ga· 
=ett-.sı) - Adolf Hessin 
Lord Hamilto ıla gödişme· 
)eri devam etmektedir. 
lngiıiz Entelicen, smemurla· 
rının huzurunda .yapı!.ın 
bu görüşmeler p laga alrn 
mı~ ve Hesale ydpılan müza 
!<ereler muntazam dosya 
halinde Çörçile verilmiş· 

tiı. Hessin hu p plan• 
ları hı.lkkı ı J l ı şutl t bu· 
lunup bulunmadığı her ta· 
rafta merakla bekleıımt>kle· 
dir .• Bazı mehı.file1göre H ~s 
tarafından verilen aske· i 
malumat çok mühimdir. 

KA YlP ŞAHAD~TNAME 
333 Senesinde Antak· 

ya Kız Rüş<l y~sinden al 
• dığım şahadetnaıneyi Kayıp 
ettim. Yenisini çıkaraca · 
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur . 

' • 
• 

vermış 
Ho - Komiser bir nutuk 

söyledi 
Beyrut 19 A. A. -

Dün Radyo ile bir nutuk 
söyliyt n Fransanm Suriye 
ve Lüb!• an l~omiseri Gene 
ral Denz, Fransamn hiç 
bir zaman lngiltere ile 
muhasamata girişmek iste· 
memesine rağmen lngiliz 
tayyarelerinin Suriye ve 
Lübnan topraklarır.da 
bC'm!Jardıman yaptıklarmı, 
bu hareket karşısında Vi· 
şiden aldığı emir iizeriııe 
kuvvete kcırşı kuvvetle 
ınukabeıe ederek Suriyeyi 
İngilizlere karşı müdafaa· 
ya karar v e ı diğini il:\n el· 
miştir . 

: GENERAL DÜGOLÜN 
NUTKU 

1.ondra 19 A. A. -
Hür Fransızların Şdi Ge
neral Dügol İrad t'tliği 
heyec:ınlı bir hitabede Vi
şidı•ki Fransızların vatanı· 
nı 5atan bainlere karş\ bü 
tün Fran~ız milletiniıı isyan 
etmesini talt'p eylemiş \'ı! 
bilhassa imparatorluktaki 
Fran3ıılarm silahlarını ha· 
kiki düşman olan Alman· 
lara karşı kullanarak 
Franıanın haysiyet ve şe· 
refini kurtarm&larını tav -
siye euerek sözlerini şöy· 
le bitirmiştir : 

"Fransanın istikbalini 
silahlarını elinde tutanlar 
tayin edr-ceklerdir. " 

~RANSIZ TEBLlGl 
Vişi 2() A. A. - Bil· 

dirildiğine göre, beş lııgi-
liz bombardıman tayyare· 

i si Riyaka boml:-a ile taar· 
ruz etmiş ve Frunsız ba· 
taryalarııım şiddetli ateşi 
ile geri dönmf'ğe mecbur 
olmuşlardır. 

Halkta 
Bugünden itib ıren iki fılm 
hirde ı BAHAR Y AGMU 
RU ve .Şt> ytanın uöıdesi 

Gündüzde 

. "b b aİİll ılı aren on eş ."de 
detle ağaç üıerıfl · 
arttırma iıe salhğ' ~ 
mıştır. işbu dut Y f 
rınııı kimlerden d 
l:ıahçı•lerde bu.1";1, 
mübeyyiıı hsteY~.~ 
Mıtlı Emlak .~ıı bil'' 
müracaatla gor; ... .s 

Arthrına 2 .. fi' 
Cumartesi güoU 
dt Defterdarhld'b~ı 
şekkil komiııyorı ·r· 
da icra eai1ecekllpef 

Satış bed~li . kiP 
ve ihaleyi mütea' 1, 
ha\ malaandıgııı3 

csklır . 
Mubamanıe0 

11 
yüzde yedi bu\llf ıe 
tindeki muvakk• ,,1 

ıhttle saatındaıl el ~• . o'v 
neye yahrıhnıŞ t•ıı 

Mnhsuıi\tı ~ğ•;11, 
lamağ.:ı ve saır fi•' 
bilumum musra 
riye aittir. 'rJb' 

Daha fazla 1 ,ı1' 
. ş• ml\k ve hususı . (Z 

hmak isteyenle!'~e 
dosy~ numaras~~iJ11e 
Em'ak Müdiirlu "'' 
caatlan ilan olN 

ıLA ·ııi . ,~ .,etı 
Hatay V' a, ~·' 

takya merkez cı 
Seldiren köyii 
(Topak) PaltahkzıJJ, 
ormaıımdan ~-ıo5 ,..,, 
meşe kömürU ,eıı 
tarihindt>n itib• çı~ 
gün müddetle;,. , 
maya. konmuş~ 1 ,..,, Arttırma 11 Ç• 
tuihiıı! rasıat•4 de 
ba günü saat 1 ~e 

1 \ orman bölge ,~ıı 
iresinde yapıltı~i' 

100 kilosu ~ 
itibarile beher Jol• 
muhammen be 
ruştur. ıııi~' 

Muvakat te 
77 kuruştur· t ~ 

Ş:utnatlle .. v ..,e~ 
projelerini ~dJet 
!erin b ı mu 

11 
b 

Antakya orııııt 
Türkçe sözlü Arapça liği dairesine 

şarkılı VEDAT ede bilirle~ fll 

Va ıf gaqrımerıkul mülkiqef il~,. 
Muhanım~ıı ~~rt11 

Edhem kızı Fethiye 

Vakfı Mevkii Cinsi bedeli Mıntaka Mahzar 2ı 
Kantara ca. Naccar pa. dükkarı 200 00 5 154 Si 
Semerciler 300 00 5 202 

,, .. : :: : 300 ocı 1 ı ı 
Camii kebir künlük ma.Baraka ev300 00 5 360 
gevranı ı41 
Kantara ca. Kantara ma.Nısıf ev 500 00 5 845 2 ıS1 

C&fer ağa ınes. Cuma pa. Kurşu.•ılu 800 00 5 260 
han:H60·105 19 

Kanlara ca . Kuntara rna. H ne 600 00 4 41 l 11 
" • 200 00 4 124 7 1 

" Şirinci ına . Dükkan 150 00 4 1253 #"' " 

lira, 291262 ve 212102 • 
numualar 10 ar bin lira 
271499, 81184, 197016, 
33704 numaralar 5 er bin 
lira, son dört rakamı 
Ob3) olan bilet -2000 bin 
iua, ıoon dörl rakamı 3103 
ve 7~1.9 olan biletler 1000 
lira, yrne son dört rakım 
ları 2100 ve 2553 o 'a n 
biletler de 500 e lira ka • 
zanmışlardır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P .mıtbAuıANTAKY A 

Kürtfakı ca. Cınci bölü. Hane 200 00 4 1440 ~ 
Heybeti ,, ,, " 160 00 4 957 l~ 

n " " ,, 400 00 4 1442 ~ 
,, ,, ,, Dükkan 150 00 4 924 fYı 

Son üç rak amı 057 o· 
)anlar 100 er lir a,aou iki 

rakamı 60 olanlar 10 ar 
lira ve O la nihayetlenen 
bile!tler de ikişer lira kıt -
ıauwtıl.u dır. 

Kürtfakı Rekkabiyt- Hane 800 00 4 1541 At 
Yukarıda yazılı 14 kalem gayri menk1.11leriıı millkiyet\eri 14 -5-~4t 

rt>n 15 gün müddeti~ açtk a~ttırm~yu konulmuştur, "lha\er;i 29 -:4-:-";~ · 
he günü saat 15 te vakıfıdr ıdaresıncle yapılacaktır. Arttırmaya ışrıf' 
y~Jibuçuk teminat akçası verilmesi lizıııdır. 


