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Cuma 
Abone ••rtları : 

D•hilde yılhOı 5 lir• 
Y•b•ncı memleketler• 

8 lir• 
lllnl•rın her kelim•· 

•lnden 5 kuruf •lınır. 

s· 
1' 
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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Ocret P••indir . 
aonn gaçan aayıl•r 

10 kuruttur 

t1 

~'.. Yer:;~;;ret odası IFinlandigoya 

b h.1 1c!are heqeti bu sa
Cl Valimizin rilJasetin-

Vaıitrı· de lopla-,.,dı 
direk:freni idare Heyetine kıymetli 

. 
1 er verdi ve kedilerine tn u -

ıe l'icar vaff akiyet diledi 
b t~ b et oda · . . . . 
c1 lQ ey eti bu 81 Yem ıda • temen n ı etmışhr. 

ıı y ,3Q da ilk aab'th sut Valimiz bilhassa kfü; ük 
sS 1 .aPınış'vc b toplanhsım esnafla tacirleri ve müs-

tı1~ J.~iı Şi.ıloij u~~planhda Va tahsili korumak için çok 
ııı• t~tarct ve he ~kmensüe-rle mühim ve «'SllSh vazifele· 
ıı1~ lu Ve Şebr· .tı~at Müdü. ri olduguna işarc:l ederek 
ı r ,;~ tücclr Hrıııın ileri ge• bu noktalar Üzerinde bil· 
' 

1 eri baıı Ve esnaf Mümes hassa durmuş ve çok kıy· 
. lık<>lı. rk . bulunmuştur metH direktifler vermiştir. 

lhıl 'lt& •• • 

'!e; ıneı:tıı 1'icıretsor ılan Vali Bu arada Odanm ilk 
ıf \ 8td· tk'lin f 04dalarınm iş olarak çok yakrn bulu• 
ıJl~ ll'ıijb1.h'htı dıcarı ve ikti· nan ipek kozası mahsulü 
tı~ 'lll n a o d e lcrı . t<>\U v . Yna ığı çok işile hemen aıakl'llanması 
el1 'nııı t e hcari muva- lüıuınuna işaret eden Va 

Rcll!rı b· cspitind b ğu it t e aşta limiz kendısinin bu husus· 
Y' "en." t .. baru'cşekkül oldu- ts lazım gelen teşebbüs · 

1
, ~ l'lt l Ctf . 
ö ın !dar ırmı~ ve !erde bulunduğunu, Tica· 
/ CllJJ~k • C (i . uld etın eyetmdeıı ret odasrnm da icap eden 

d'J ~ğu Şeyle ç_ok muhtaç tedbirleri almasmı ta vsiye t ~~-n-iı_'i~~et_m_i_ş_ti_r. __________ __ 

,:~ CQ Qnya ile geni bir ti~ 
cı "et anlaşması daha 

• 

0tl nıil~nkara __ 1'f!lzalan ıgor 
~t-çcn A.tın,0 hukumeti· 1 parafe edilmiştir. Bu an • 
3 "'" hafta Ya arllSında b A 'l'ı· "'''Y<>n 

3
0oParafe edilen la~ma muci ince lmanya 

c, b' ile aramızda 10 milyon li· 
k, ret •ıı\a ın liralık ralık bir ticaret mübade· 
b'icni bir ş:~sından baş lesi yapılacakhr. Anlaşma 

{'T lf.f b asına daha parafe edilmiştir. 

b;,.itt 0~ Gı up 
ŞarnPiyo CtlikJe . 

Qaı· ~ tak, r l 

Trakya Yu
rıan Valisi 

1 
Fuıbb'Yet lt'llırnız bir 

crj .. ol G a~andı 
.. lllu b "up b' . 

ANKARA YA ~GELDi 

Uç tn 1
' ak I ırmcilik 

•ntat ' ar1 b ltıckt d· ıı:ıd, d u yll 
hiı be ır . . B ··ı evam et . 
8 u1.. o ge · · 
ııb,lc --ndu • rnızuı da· 

12 bln Alman askeri niçin 
çıkarılmış 7 

Mıısk . ,va 1 A. A. -
D ün akşam Moskova rad· 
yosu Finlaııdiyantn Abu li 
rnamna 12 bin Alman as• 
kerinin ihraç edildiğini 
bunlar arasında topçu, p\ 
yade v,ıı teknik kıta,ar bu 
lunduğunu bildirmiştir. 

FlNLANDIY ANIN 
TEBLIGI 

Helsinki 1 A. A . -

Resmi tt~bliğ : 
Moskovada çıkan "Prav • 
da " gazetesi 12 bin Al· 
man askerinin Finlandiya· 
ya çıkarıldığım yaım1şhr. 

Bu b>tber yanlıştır . H&ki · 
kat şudur kı, Finlandiya 
ile Almanya arasuıda mii 
teakkid anlaşma mucibin· 
ce Almanya, Finlandiya 
topraklarından transit s1.1• 
retite bir kısım asker ge• 
çirmek hakl.:ma maliktir. 
ŞımJi çıkarılan Qaskerler, 
bu anlaşmanın tatbikinden 
ibarett" r. 

JT ALYA NELER IS· 
TIYOR ? 

Londra 1 A. A. -
ltalyan hiikumetinin ltal· 
yıın arnavut\uğu için Bal· 
kanlarda miihim arazi iste 
diği haber verHmektedir. 
istenilen bu mıntaka bu • 
güııkü Arnavutluğun me · 
sahasına müsavi ve 1 mil · 
yon nüfusu mubhn•idir. 

ASKE.RE ÇAGU~ILAN 
lTALYANLAR 

Roma 1 A. A. - Ü· 
niversitede tahsilde bulun 
<;u\clan iç~n askerlikten 
tecil ~dilmiş olan 919 ve 
920 d r ğumlu ltalyan genç 
it- • i de 1 haziranda silah 
altına davet edilmişlerdir. 

YUGOSLAV DENiZ 
AL TJLARI MlSIRDA 

ıngiliz - Irak 
münasebatı 
GERGINLEŞMEGE BAŞ 
LADı - lNGıLIZLF.R 
HıNDtST ı.\NDAN ıRA 
KA YENl ASKERLER 

GÖNDERMEK ıSTI· 

Balkaıılarda 

YORLAR 
Bagdad 1 A .A.- Ofi 

ajansı bildiyor: 
İngiliz hükumeti hak 

hükumetine biı· neta vere 
rek 21 haziran 940 tari~ 
li muttlıede muc:bince B..s 

raya Hindistandan gde· 
cek yeni imparatorluk lıtı 
taah ihraç edileceğini bil· 
dirmiştir. ırak hükumeti 
lngiltf"renin bu notasma 
ıtiraz ederek 17 nisanda 
lraka çıkarılan lngiliz ka· 

taları Irak topraklarım ter 
ketmeden yeni kıtaat çıka 
rılmamasmı ileri sürmliş· 
tür. Bu yüzden ıngillere 
ile Irak arasmda bir ihti· 
tal çıkmıştır . lngiliz hüku· 
m~ti ıraktaki ıngiliz~"adm 
ve çocuklarınm tahliyesi 
için emir vermiştir. 
lHTıLAF BÜYÜYOR 

Bağdat 1 A .A.- Irak 
propaganda dairesi Irak 
halkına hitaben şu tebliği 
neşr~tmiştir: 

.. Bazı tngiliz kuvvetle· 
rinin transit olarak mua· 
hada mucibince Basraya 
asker çıkarılmasına müıtt.· 
ade edirmişti. lraka :ıngil· 
tere yeniden aske:- çtkar· 
mak teşebbüsünde bulun• 
muş fakat buna red ceva· 
bı verilmiş lir. lngilizlerin 
bu noktada ısrar etmeleri 
lrak hükumetini memleke· 
tin hukukunu muhafua 
için baıı tedbirler almağa 

!n gılizlerin zayı 
ah 3000 ölü ve 

yaralıdan ibarettir 
Yunanistana çıkardan 60 
bin kifiden 45 bini tahli· 

ya adllei 
Loudra 1 A.A.-Avam 

Kamarasmda Yunanistan 
seferine dair sorulan sua• 
le cevap veren Başvekil 
çörçil demiştir ki: 

"Yunaniıtana 60 bin 
asker çıkarmışbk. Bu ana 

kadar bu kuvvetlerin 45 

binini tahliye ettik. Kıtal• 
rımızın rücıtini ancak • 
küçük bu tayyare fiıosu 
ile himaye edebildik . Çün 
kü k:afi derecede hava mey 
danlarına malik bulunmu· 
yordu~. Muvaffakiyetle ya· 
pılan bu rücat en yüksek 
metbüsenaya·layıkhr. Bu 
muharebeler esnaamda kı· 
taatımızm 3000 ölü ve 
yaralı verdiğini ! ıöyliyebi· 
lirim. Bu miktar yapılan 
müthi~ muhar~beye nisbet 
le çok azchr. Zayıatımız 
ne kadar elim olursa ol· 
sun tahıiye hareketi mu• 

vaffakiyetle başarılmıştır. 
Ağır nıalzemelerimiıi tah· 
liye edemedik .• 

dattau gelen haberlere gö 
re, lngiıiz askerlerinin ye• 
niden lraka çıkarılması Ü• 

zerine müşkülatla karşıla· 
şılmıştır. Fa"at lngiliz hü· 
~umeti muabadelerle mü· 
f!yyet bakıanna halel geti· 
rilmesine müsaade edilemi 
yeceğ\ni Irak hükumetine 
bildirmiştir. 

mecbur eylemiştir. Bunun 
için asil Irak milletinin sü• 
kiin ıçinde bulunmasa P la· 
zımdır. 

rtı8.kt alQrı ~du Grup mü • 
d a vA . anad c 1 '" trır a yapıl-

<>tıa •lam d h" ş t:rrneıc a ı li n• 
dun ~ll'ıpi>'on tcdir . 
tlalıR dal'\a st .lalcımımız 
Şılıış .... Şalllpj •dyornuııda 

·••ı, Ynı u "l 
~l'unı11 l'~ c;olc ~. e kar· 
ltr, l' 2_ l ~Ult•I bir 
tılı "'akımı &alıp gelm · k I'\& nı11 ış 
llt~ıı/serj hm ~azar gij. 

Anka:-a - Trakya U· 
mumi Valisi ve ıon zıtman 
larda Yunan kabinesini 
t~şkile memur edilmiş o· 
lan Koçyas ailt•si, çocuk 
ları ve <loktor damadile 
beraber halen .A.nkarada 
bulunmaktadır . 

Kahire 1 A . A. -
Yugosla\lyaya nit iki deniz 
a!h gemisi ile bir destro· 
yer Adriyatik denizindek; 
muhasara hıııttım yararak 
Mısır sulurrna gelmiş ve 
lngiliı donanmasına illi • 
hak etmiştir. 

Fakat İngilizler yani ••· 
ker çıkardılar 

Londra 1 A.A.- Bas· 
radan gelen bir habere 
göre. Yeni lngiliz kıttıları 
dün basraya çıkarılmış v~ 
hiçbir badise olmamışt•r. 
İugiltare haklarına halel 

gatlrtmlyacek 
Londra 2 A.A .-Bağ· 

Bununla be:-aber bas· 
ramn 100 kilometre gar· 
binde tabaşşüd edenlralc or 
dusunun bazı harekatta bu 
lunması Üzf'rine arada her 
hangibir ha 1iseye meydan 
verilmemek için bu asker 
lerin geri ahnm:ısı Irak 
hükümetinden ısrarla isten 
miştir. 

Bağdattaki lngillz Elçi 
si Irakta bulunan lngifü~ ka 
dm vf' çocukla .... ının bima• 1 

yesi için geniş salahiyet al· 

mıştır. 
F' ~'<:•ktı Pıyonu · ı 
utb,,ı r. ı e 

tnuvaff cu (7 ek· ~eni"\ · 

Koçyas Büyük Millet 
Meclisine gelerek Harici· 
ye Vekilimizi ziyaret et· 

miş ve bi r müddrt Sefir· 
~er locasından Saracoğlu 
ıle berab~r meclis müıa· 
keresiııi takib eylemiştir. aileleri efradile bu konso SON DAK1KA 

---- - ~--------------
ALMAN ZAYIATI ÇUK 

A~IR Şt. 1Yetıer Y. enmize 
l' lilR. MF. dıleriz 

OPLA CL1s1 . 
~ı Geçen NIYOR· 

Koçyu, ailesile birlik· loıluklar memurları ve a· 
le Ameri!.<aya bir seyahat ileleri hakkında vaki istila 
ta51vvurundadır. ma cevnben Almanya hü· 

lııgiliz kabi-
nesinde 

Londra '.! A.A.- Al· 
man menbalarından gele0> 
haberlere göre Yunanistan 
da Almaniarm in1an ve 
malzemece zayıatı çok a· 
ğır olmuştur. Fakat Alman· 
Başkum.arıdant ıttyıabo tab 
minden daha az oldu~u · 

ll'ıadı~ . Lafta k 
hn ı h,;in t e seı iyet 
a'·\ .. }ebir n. Oplananıı • 
l « "'4C " 1ec\" · üt n ıo ısı bu .. c;e . nra t 1 !Un 
~-~ lltrı mu le op an .. rak 

ed~tekt~~ eresine de .. 

SalAnik ve gOmülcine kiimeti Alman Büyük Elçi 
Konsoloslarımız sıhhatte liği vasıtasile gerek Kor.· 

Ankar l a .a. - Harici· sl>losl"rımızın, gerek Kon 1 

\ 

ye Vekaletinden bildirilmiş solos\uklar memurlan ve 
tir: aileleri efradının tamamen 

Selanik ve Güınülçine sıhbatta bvlunduklarmı hü 
<leki konsoloslarımız ve l kfımetimize biidirmiştir. 

KDçOk tadlllt yapıldı 
Londra 2 A. A. -

lnv:il\z kabinesinde küçük 
tadilat yapılmış ve havacl 
:ık istibsa)at Nazlrile sey· 
rüsefain münakalat nuın 
değiş mittir! iddiasındadır:. 



Atış müsa
bakası 

Beden".Terbiyesi Bölge 
AtıCllık Ajachğır don : 

ltalganlar 
8000 esir da
ha verdiler 

1 - 4 mayıs \941 pa· 

zar günü uat 15 te Bölge 
sahasında ( Uçan Güver • 
cin ) atış .. müsabakasının 
ilcincısi yapılacaktır. 

2 - Atışll iştirak ~t
mek tstiyenler silahlarım 
ve fi~eklerini kendileri ge 
tirecel'1erdir. 

3 - Ahşa girmek için 
50 kuruş duhuliye vermek 
lizımchr. Kayıt tarihi 
4 5.941 saat 12 ye kadar 
dır. Atışlara httşlandıktan 
sonra kayıt muamelesi ya 
pılmıyacaktır. 

4 - Atışlar evvelce 
yapıldığı gibi iki devreli 

~,olacak, birinciye 1) iKin 
ciye 5 lira mükafat veri· 
lecektir. 

5 - lstiyenler f.ıntezi 
İı~defıere de atışlar yapa· 
bileceklerdir. 
H~VA KURUMUNA 

TEBERRO 
Milli piyango<'lan kt"n· 

dilerine isabet eden Ba· 
yan Relıka Ocal ile Ali 
Çıftçi Türk Hava Kurumu 
na 20 lira teberrü etmiş • 
lcrdir. 

MISIR HUDlJDUNDA· 
Kl MlJHAREBELER 

Kahire A. A. - Mı . 
sır toprakJarmdaki mibver 

· kıtalan bala Soılum elra· 
Iında durmakta ve lngiliz 
kıtaall tarafından hırpalan 
maktadır. Hergün sıcaklar 

1 artıyor ve çölün kumu 
mütemadiyen kızarak Al· 
manları çok müşkül vaziye 
te sokuyor. Motörlerin so· 
~uması içi • uzun zaman 
beklemek lazım gelmekte 
dir. Kum fırtınaları da art 
makta ve çöl harbine alış 
mamış olaıı Almanları 
müşkül vaziyete sokmak. 
tadır. 
Amerikan orduau motBr 

leşiyor 

Vaşington 2 A.A.
Harbiye Nezareti Ameri 

DDk Oaoata 11tayyare lle
ka9tı 

Kahire 1 A.A.- lngi· 
liz ~arargıhınm reımi t~b· 
liği : 
D~Hi şcnr1ni işgal eden 

lngiliz kıtalarımn şimdiye 
kadar burada saydıkları 
ltalyayn eıirler1nin miktarı 
8 bini ~ulmuıtur. ltalyan 
ba$ kumandanı vt: İtalyan 
kralının Hab~istandanki 
Naibi Dük Daosta elinde 
kalan son bir ltal n tayya· 
resile kaçmıştır. , •. ıan' he· 
sapsız harp malzemesi ara 
smda 93de top vardır· hal 
ya ordul&nnı..laki Habeşistan 

~yerli askerleri akm belinde 
gelerek İmparator Haile· 
sela!ıiyenin ordus1ma gö· 
nütlü yazılmaktadırlar. 

Bunll\r ltalyanlarm kendi· 
lerine verdiklt:ri silah ve 
harp malzemesini de bera· 
ber g~tirmekteC:lirler. 

TobPuOun dıf hatlara 
d09tO 

Kahire ll A.A. - res· 
mi tebliğ : Alman ve ltal· 
yan ·kuvvetleri dün Tobru· 
ğa karşı çok şiddetli .bir 
hücum yapmışlllrdır. Bu 
hücum netic~ainde kale· 
nin dtş müdafaa h•t\ann· 
dan ba'ııla'rı düımüştlir.Mu· 
barebe büyük bir şidedtle 
devam etmektedir. Solluıo 
mmtakasında İtalyanların 
taaruzn püskürtülmüş ve 
ileri hareket durmu~tur. 
Maltaya çok •lddetn bir 

hDcum 
Kahiı e 1 A.A.·- Dün 

gece Alman ve ltalyan !ay 
yareleri Malta adasına çok 
şidaetli b~r hücum yapmış· 
lardır halka aid binalar· 
da ağır hasarat vudır. 
Sivlllc-rdeo 8 kişi ölmüş, 
14 kişi yaralanmıştır. 

kan ordusunu motörleştir 
mek i-;in biiyük bir gayret 
ıarfdmektedir. 5 piyade 
fırkası tamamile motörleş 
tir\lecektir. 

.. Vatandafl 
Bır jıradan yukarı yapacağın her türlü ahş verişt~ 

aı.~an~madığı.n~ kat'i surett leanaat getirmekliğioe için 
dukkan salııbmden fatura iste. 

Bu se?i~ e~ ~ukaddes bir 4hakkın olduğu gibi Ma· 
ğaza sahıbı de ıstıyeceğin bu faturayı der.hal sana ver·· 
mek mecburiyetindedir. 

Aldığm bir malın fahiş olduğuna ve dükkan sahibi 
ta~afınd.an aldah_ldığır.ıa kat'i kanaat gdirirsen derhal 
elındekı fatura ıl~ Fıat Murakaba Koınisyonu Reisli· 
~ine (Vilayete) müracaat et. 

VATANDAŞ! 
ihtikar yoluyla gayri meşru kazanç femina .e katkı· 

şan ber hangi bır kimse, şerd. namus ve haysiyetini 
ayaklar altma almış demoktir. 

Her ne kadar mubtekirc verilecek ct!za başta Milli 
Korunma kanunu olduğu halde Turlc c .. za kanunu 
ve diğer kanuntarımı:da tayin ve taarıh edilmişse de 
anl en b i ııi< C'.!Za, biitii ı '11\lleti ı e > ~ lı , !f ·et 1, ı '!tirıi 
ömrünün sonuna L:adar muhteı irin alnında siyah ve 
.siliomez bir damga ola tak taşımasıdır. 

Hatay Fi&t Murakabt- Komisyonu 

Yunan ·sıan .. 
dan 

: Janeı tebliğ i 
A ntakyamıı Kutlu ma· 

halle i nı len \Jsman oğlu 
Naif ta~afından Antakya· 
nın Büyukburç kö) ünden 

Hayrettin oğlu şahap Aley 

hine Antakyanın sulh hıı· 

ALMANL ,a! ı f:. 
HüCU, ~ t.L. _Ct:K ? 

Ber n l t\.A. - Yan 
resmi bır kaynaktan bildi· 
rilmiştir. 

Sa\aüiyetdar bir makam 
Yunan seferinin sona erip 
ermediği suehne Yunan 
topraklarının _!tamamile 
işgalinden sonra bunun bi 
teccğini s )ylemiştir. Y ı· 
ne bu makama göre, Yu· 
nanistan harbi Akdeniz 
muharebesinin ancak bir 
parçasmı teşkil etmekle· 
dir. 

lnglllzlerin çekilmesini 
Yunan hDkOmeU istemiş 

Londra l A. A. -
Avam kamarasmıjaki mü· 
zakereler esnasında Hari· 
ciye Nazırı Eden Yun an 
hükQmetinin lngiltere hü· 
kumetine :gönd~rdiği bir 
mektubu okumuştur. Bu 
mektupta ,t~niliyor ki : 

" - l ıgiliz imparator 
luL ordu~unun Yunan or· 
Jusuna yaphğı minnettar
hğım1zı arzederiz. Fakat 
artık faik düşman kuvvet• 
leri karşısında bıt"in bir 
hale gelen Yunan ordusu 
düşmana karşı koymak 
için kin m;kt .ard• harp 
malzemesine de m Jile bu
lunmamaktadır. Esasen 

;daha harbin bidayelirde 
bu malzeme kafi de"ece 
de mevcud değildi. Bu 
vaziyet karşısıııJa daha 
bir kaç gün düşmana kar 
şı mukavemet imkanı ka'· 
mamıştır. Bu şerait altın· 
da mücadeleye devam et· 
mek lüzumsuz yere kan 
akıtmaktan ve Yunan or • 
dusunu imhadan başka bir 
netice veremeı.. Binaena · 
le)h daha fazla felaketle· 
re katlanınağa lüzum gör 
meden ıngiliz kıtalarının 
Yunani standan çekilmesi 
icap etti~ine knn· bulunu 
yoruz. ,, 

Eden, b' ktub· 
kuduklan s Yu- an 
ordusunun ~' .:ı d•ği kalt 
ramaolık karşt1ıt1ncla ne ka· 
dar tebcil r.dilse az oldu· 
ğunu beyan etmiştir. 
INGILIZ KlT ALARI NA· 

SiL ÇEKiLDiLER 
Kadiye 2 A. A. -

lngiliz kıtalan Yunanista· 
nı halkın heyecanlı teza• 
bürah arasında terketmiş· 
lerdir. iki millet arasında· 
ki silah arkadaşlığının bu 
samimi bir tezahürüdür. 

kuk mahkemesinde açtı~ı 
alacak da\lasmda 

Muddeiateyh mahmul 
hakkmda çıkanlan daveti· 
yedeki mübaşirin meşru· 

batına nazaran müddeia · 
leyhin ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşılmasma meb 
nı müddeiııin taıebi üzeri 
na mahalli gazete ile teb 

Hgat icrasına karar veril· 
me.kle duruşma günu olan 
3-6-941 tarihi ne rastlt · 
yan sah günü saa 9 da 
Antakya sulh Hukuk m=-h 
kt":mesinde hazı· olmanız 

veya tasdikli bir Vekil 
göndermeniz aksi halde 
hakkınızda kanuni muame 
le yapıl;tCAğı il&n~n tebliğ 

olunur. 

Gayri men· 
kul satış ilunı 

An'takya icra memur· 
lu~undan : 
Alacaklı : Necip Baısa 
Borçlu : Rizkalla Bişara 

lkiyüz altıın lira moka· 
bilinde alacaklıya vefaen 
beyL suretile merbün olup 
ehli vukuf ınarifetile tema· 
mına (4500) lira kiymat tak 
dir edilmiş olan Antakya· 
nın ıiçünc;i mmtakasmda 
kain 407 parselli ev 20 
gün müddetle açık arttır· 
maya konulmuştur. 

Birinci açık arttırması 

23-5- 941 cuma gi.inü sa· 
at 9 dan l 1 re kadar dai· 
remizde yaı ıılncak. muham· 
men kiymatının 100 de 75i 
elde edilmediği takdirde 
evvelce en çok pey süre· 
nin tenhhüdü baki kalmak 
şartile on gün daha uzat•· 
larak 2- 6-941 pazarte• 
günün ayni saatta ikinci 
açık ar•tırması yapılacak 
ve en çok arthrana ihalesi 
icra edilt-cektir 

Dahe fnla malumat 
almak isteyenler 2 - 5-
941 tarihindan ittibaren 
dairede açık bulundurula
cak şartnameye ve 941 -
190 sayılı dosyamıta mü
racaatları ilan oıunur . 
lOU KiLO ZEYTiN y AGI 

SAflLACAK 

Halk verilen talimata har 
fiyen riayet eder~k yolla· 
rm tıkanmasına asla mey• 
dan vermemiştir. 

Antakyada Şefik Sa· 
buııcuyu emaneten teslim 
olunup Rum Ortodoks ki· 
lisesi vakf ıua ait bulu· 
nan yüz kilo zeytin yağı 

müzay~deye konulm••şt ur. 
Tahp oıanlcırm 6 Mayıs 
SAh günü sııar 15 de sa· 
ray caddesindeki miitevel· 
lisine müracaatları. 

Doktor 
Ziya ı Tu.nan 

Halkta 

ilan 
Antakya icr' ~ 

luğund ırn : ~ 
Bir alacağın te~, 

tHası zmmmda h1101 

na ahmp par:ays 9
1 ~ 

si · ıe karar verlleı1 d 
ı ... .,jjıı 

nın Mansurlu ,,.o, e 
nıamına 150 Türle ~,J 
nakdiyesi kıymııt t\~ flt 
ı~n 99 numaralı b~\e 

4 

1350 lira takdir ed1 ~ 
- 101 numaralı g•Y ıtı 
kullerin üç sebiOl ·~~ 
le lıi rer s~bimleri ~I 
tırmıı ile 23- 5- 9

1 
ı' 

günü saat 9 dao ı. • 
dar dairede birioC• 
maaı icra edilı,ce"11 ' 

Arttırma tijkdir 
kıymatın 100 de 75 ;, 
duğu sur~ttf:: ahC1 ~5 
ihalesi y1Jptlacağı a ta 

dirde son arttarıtfl1111 ~•ak 
hüdf bakı kalmak ı c 
10 gün uzattlarıık .• 

..,,~ 

1 '1 l pazartesi gıı •' r 

saatte ikinci arttı'"' 
pılacaktır. 

Satış peşin p•~fl i ı, 
arttırmaya girme~ 'r.t{. lık 
ler mukadöer ·'/Ya. 
100 yedi buçuk 0'/bir 
de pey akçası "et Çc 
lazımdır .. ~ f 

Dellaliye rüsıııı> ,.il 
pu masarifı ahcı\18 t ,-Q 
daha fazla mala01'5 l 
isteyenler z--;titı" 
tarihinden 

1 df 
dairede açık buh1~e 
cak şartnameuıiıe 
171 sayıl dosyaı0•-:ı 
caatla i~ab eden '!1

111 
t 

almış olacakları ili " . 
nunr. tıl 1 

Menfeza•'' i Q 
Hatay V ıiayet1". ~ b 
1 - Antek>'\cı 

dağı yolunun 18 :,e t 

metresinde 4 ıne I ti 
lığında beton 1'eıt'rt 
adet menfe:.ı: inŞ99 ~ 
ek•iltmeye konıı1~ıı 

2 - Keşif bCV 
Lira 14 kuruşt&J'jıi'I 

3 - l3u işe . a
kı Nırha müdurliil 
rebilirler. .~ ~ • 

4 - Eksilt...- 1 
cuma günü 'sast ~ ~ 
Antakya hükGı11etod"J 
ğında encürnet' / 
yapılacaklar. "~ J 

5 - Mu"a t'9 
1 "., nat 282 L. 9. ıeri' 

6 - TahP ail 
ret odasına k•Y:;J~ 
duklnma dair.,,,tı 
muvakkat telll' fi' 
ettiklerini göst~1e:..f. müsbite ile ehl

1
• ıl'J 

sı ibraz etmeler•,. f 
Dut yapr9~ 

ıac' ·tı 
Cami, 111:: ~ 

yanlarırıda bulu "V'.J 
rd'kl&Tı satılı11İ,.ı.-t 
tırmay koouıı11' ... fl 
le 5-5-941 "lfll~ 
nü yapılacaktı':,,, 

Haatane daihliye 
mGtehaesısı 

Hastalarını Hastane 
caddesindeki 12 numarala 
evinde kabule başlamıştır. 

Bu akşam Türkçe sözlü 
, LOREL HAR Dl IKIZLER 

Y akmdu; Tarzanın intikamı 

Vakıflar idare''-4 
atları. ~J 

- Neşriya! '°'' 
Selim Ç~ y 

C.H.P.matb••" 


