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,.akga, [ stanbul Milli ~ere/ ve İngiliz ve Yıı
'lJe Çanakk le rera~ema&•~.!. d•· nan orduları Yeni müdafaa hattına 

ha ağır bastı yerleftiler ltlzntak ların an Atina 11 A. A. - Atiııa 11 A. A. - A· 
• (. Yugosl.rv ordu8unurı aç.tığı tina radyosundan : 

A gedikten girerek Selaniği Makedonyada düoıd.ır 
L-11ladoluga geçmek isii- işgal aden Alman ordusu rnuharebeleleri vermekte g hakkında " ı~esajerdanen,, olun Yunan orduları inti· 

d
en vatandaşlara örfi i.. gazetesi diyor ki : zamlıt çekilmekte ve ev • 

" - Mücadelenin ma· 
Q Kı l 

velden hazırlanmış olan f'e ufa g""' biyetini biliyoruz. Müteca 
4' om n l l .aza- vizin birincisi bile bize niı· yeni müdafaa hattına miit 

'1t
1 

l ko/a:g/zg"" l gösterecek betle bir dev idi. Şimdi tefık lngiliz kuvvetlerile 

t 
düd)•anır. en kud' retlı' aske beraber yerleşmektedir. 8 anbul S kk k dan teb\i· 11. A .. A.- Örfi İdare Komutanlığından ri kuvvetine malik bir dev elani~in muTa aten ay 

1- 6 edılmıştir: Jetin yardımrna mazhar b~dılmesinde hir yds yok 
tıınbuı v rfi idare altına alınmıc olan mıntakada İs· 1 A d h" tur. Bu şehrin düşmesi Yu 

l'\ v o muştur. vrupa a 1 ıç 
Vifaye'tı ı!klareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale bir devletin mukavemet nanhlar üzerind~ ancak 
Ve g f:rı ınul.terem halkından ger~k Şömendöferle edemediği. bu devletle çar der!n bir tesir uyırndırabi 
~1nat:~ek den.iz yolil'° ve nüfus başına meccanen ta· pışacağımızı hesaba katmış lir. Fakat Trakyanın ve 
ıatiyen SO kıta eşyalarile birlikte Anadolu\Ta g"'çnıek tık. Biz biitün bunları bi· Makedonyamn tahliyt'!sİ 
Vilayetlvatandaşlar hakkın.fa hükumetimizin kararı liyorduk .. Nekadar büyük askerlik bakımmd ın bir 
tıı.ıatla :~ tarafından gazeteıerle veya münasip vası· fed.:ıkarlıklara katlanacağı kayı > olarak tela .kı olu· 

2- 1'
1bn edilmiştir . mız belli iai. Fa kut biz namaz. 

r'bilın kş ~ nakil işlerini muntazam bir şekilde başa· bütün bun1drı terazinin Karş•luştığımız mücıı· 
ed·ı e ırj l k b. d b f "k delenin mahiyet ve ehem 1 ecckr v n amaca ted ırler e ayni surette ilan ir gözüne, şere ve istı 

3 ır. lalimizi de diğer goı.une t m~yeti hakkında lıiçbir ha 
nı L ..... Mauu · 'b . d k d ı_ d d yale kapılmış değııiz. \lııte P ıntizam ve inzı ah ıtemin zımnın a oy uır, netice e müca e· 
la rctl\ b l d 1 '- k f lngilizierle Almanlar ara-ta t•t» a kımızın işbu ilanlarda bil irilecek esas· eye ~arar verere şere · 

'"••ıa sında temas 
ın .. 11 riayet etmelerini bilhassa rica ederim. 'izliği kabul etmedik. B~l Atina 11 A. A . - in 

Örfi idare Komutam Korgeneral ki bu bir deliliktir. Fakat giliz karargahının tebliği: 
Al. R A t k l unutmamalı ki en bli· ı ıza r un a Yunanistamn şimalin· 

yük kahramanlıklar böyle 
A 1_ - de ilerliyen Alman ordl -
~81( B deliliklerden çıkar. " 

er aile.. üyük Millet Taı·ı·hı"' desta- su ile lngiliz kıtaları ara• 
l j sında temas dün başlamıt 

/eı ine Meclisinde ,. •• ..... • tır Şarki Makedonyadaki 
Ş ı.c~"dırn b l Kazım Karabekirin bir n lll 0rnegz vazı yet karışıktar. Garpte 

ttı b erırinı· a, •dı Yunan kahramanlarmdan Alman ordulan Manastı· ı.ı tııç ız. Belediyesince teklifi reddedildi 
Yatd1 .asker ·ı l Ankara ) 7 A.A. - Bü· ahnacak ra varmışlardır. Cenupta 
ba·ı Ilı işleri adı e nine yük Milet Meclisi hugün Vişi 11 A. A. ~ Bü Yugoslav ordusunun A l • 
19

v i!nı.. 1 ş ne iin fı'leıı F b .. , toplanarak İstanbul Me· tün ransız mat uatı ve l ı k 
-" ai) " ve ilk olarak man ara ;uuşı mu aveme· 
• ,,a 1 ıe k bu~u General Kazım Kara bilh~ssa Eko dö Pari ga· · 1 · 5 ı ~ · ,... · 

Pı tnıııtırna ii yardım . y k h tı sert eşıyor. e anı"m ış 
\' v • bekirio T"şki!atı esasiye z~tesı, ucıan a rnman • galinden evvel · buradaki 

l• ardı kanununun 17 nci mAdde lıklarından bahsederken b 
~t niabe.?1 işlerine tabsi· sindeki Mebusluk müdd~· diyor ki : malzeme tamamile oşal • 
\ıe~tedir tnde devam edil tinin hitamı kaydile Dahi " ihtiyar tarih kahra•, hlmış, bir kısmı imb3 edil 
A.ll~ı~· li nizamnamerıin 18 nci manlık destanı yazınak miş 'Ve köprüler atılmıştır 

V 
. al~TKIENDERUNA nıaddesinin ikinci fıkrasın için il~ride Yuııırn tebliğ· logiliz tebaası daha evvel 

8
.. ctlınıi Ş" da ki son d~vre tabirinin terini arayacaktır. Bunlar buradan başka yere ı ıak-

rı:cr. bu s:l uhkrü:Söknıen tavzihi hakkındaki takriri askerlik tarihinin eıı zen· ıolunmuştur. 
tcfrııtllliştir>al :ısk~ııderu· ne ııit mevzuubahis tedbir gin sayfalarını igal edecek Alman kuvvetldri Ye· 

ışlerde b • \ skenderunda lerin bl.vzihıne lüzum bulun tır. ~ nice ve Manashra varmış 
~uııacaktır. madına da1r teşkilatı esasiye Atinı1 11 A. A. -Yu !ardır. 

llı,• ı=:ıı•• / enciimeni mazbatasım l l · k ı· f At'ıııa 11 A. A. _ Bu ~ nan ·gaıe e en, a ı za er· .. 
• a., se kabul et mı' ııı.t"ır. Q<>fıtl " den hiç şüpheleri olmadı· zı haberlere göre, Make • 

L1 f a"c" atırdQ Er•iııcan zelzelesinde · -ıa l"'I "' • f · 'I k 1 doılyadakı' Roya' kal"" ı· rtı .. ıırd gını, za erııı mu. a a ge e ı • 
""~ dort .. 8"Peri çiftç'ı· za~ar görenlere yapılan · · b d b' · ha" la mukavemet etmekte• 
""grn g:>z.\ b yardımlara ait kanunu ba· ceğını ve un a ır sanı· 
Oilr.-: ~r dyrı y: eklediği 1 zı ilaveler hakkmdaki ka- Yt". bile tereddüt etmedik· dir. Selaniklen en son ge 
bu 'tı '" }ını~. faı·ut nun ile dıg· er bazı kar.un !erini yazmaktadırlar. len bir zat Yunan askeri 

Yı:R Kctıı ıa b 1 ;ek.il llıur Ço . aşlıyan larw biriPci mt.izak~resi Yugoslavyada çetin mu· makamlarının tabliyeden 
lGr de 8 f' le Vlddt!t\i bir yapılmıştır. harabeler oluyor evvel lıava meydanlarını 

' D ıı.. •tirca U Yugoslavy&da bir ma• 
ler Şeht~~dan ko ~ rnıüş. YENi HIRVAT HÜKÜMETI ve diğer tesisata nasıl tah 

ı-, k tı Paıı h~I 11 A. A. - Yugos -
l o ı n seı. 3 rip ettiklerini anlatmakta 

11:1&.rı lltıacud() ı . ~ 1 erlin 11 A. A. - lav Ba~kumandanhğrnın 11"11t •· nı dotd c erıle Zagrep radyosunda nutuk dır· " llçc k Urmuş teb!ıg· i : Duşman Paraçin 
"'lldd 8ılar v~ söyliyen bir Gen er 1 mı·ı· .. itn'- elcrd n . ~okakıarla , " ve Şobbayı işgal ederek Ma cari aran ileri hareketi 
li "ansız. u· g rıp çıkm k takil Hırvat hükum tinin ku· Morava vadisinde ilerle Roma 11 A. A. -

r, ır haı a ruld•1ğıınu ve bu hükumet d Stef ani Aı" rmsı Buda peşte· 
\' e &clnıiş- Rdsiııin kendisi olduğu . meğ~ dev m etmekte ir. 

Q) &ğrn nu bildirmişt'ır . Hırvat L'ı Şunal cephesinde düşman den bilJiriyor : 
duğ Ururı k Macar kıtnl.rı bu sa· ~ ,_ u Ve t Ço fayd l deri Maçek de bir nutuk pek az muvaffakiyet elJe 
8~dııı.. 8tn a ı d Lah Yugoslav hududunu dır ~· bab ıan, nında söytiyerek Hırvat milleti· etmiş ve bura a kıtalan • u 
' r Vcrilrnektc ııi yeni lıüi<.ı'.imetin etrafın mızın müt~yakkiz hareketi geçerek eski Macar arazi 

da toplanmağa davet eyle neticesiııde durJurulmuş • sinde ylirüyüşe başlamış· 
lllİftir. t lardır. ur. 

Alrrıan ve 
Jtı1Jya1ı 

orduları 
iki ordunun birleşme ta· 

şebbilsO akim kaldı 

Atina 12 A.A.- Nev 
yorktan bildirildiğine gö· 
re, iki alman kolu Zağ· 

rap ve Lubliyanadan geç· 
miş Çıukta Be\grat banli· 

yösüne varmıştır .Yugoslav 
tebliğine 6ÖreKoçana boğa 
zından geçm"ğa teşebbüs 
eden Alman motörlü kıta 
)arı Yugoslav ordusu tara 
fından durdurulmuştur. 
Cephede nisbi bir istikrar 
vardır. ltalyanların Alman 

lar la birleşmek üzere Ka
ra ormandan yaptıkları 
bir teşebbüs de Yugo:dav 
orr.lusu tarafından tardolun 
n.ıuştur. 

Yugoslavgada 
Almanların eline esir dD· 
şenlerin çoDu Bulgarmışl 

Ankara 11 (Radyo ga• 
zetesinde)- Almanların 
Yugoslav yada aldığı esiı • 
lerin pek çoğunun Bulgar. ' 
ve Hırvat ır~ ına mensup 
olduğu anlaşılmıştır. Bun· 
lır esir edilir edilmez 
derhal serbest bırakılmış
lardır. Bunların esir mi 
yoks,, mültecimi oldugu• 
nu ıormak yerinde olur. 

Yugoslavlarm mukabil 
taarruzu 

An kan 11 (Radyo ga· 
zetesinden) Sovyet r1'dyo 
sunun verdiği bir 
habere göre, Yugoslıv or· 

dusu Üskübün40kilometre 
uzaFındaki Koçana boğa· 
zından Üskübe ve doğru 
Almanlara karşı mukabil 
bir taarruza geçmişlerdir. 

SON DAKlKA 

Yugosl<tvya 
Rus dostlufjuna ve inal· 

liz ittifakına gDveniyor 

Belgrat 12 A.A.-Yu 
goslav Başvekili Simoviç 
Radyo ile bir nutuk söy· 
liy'!rek Yuıoslavyanın her 
~eyden evvel ordunun kud 
retine, Sovyet Rusyanın 
dostluğuna ve lngilız itti• 
f akma dayandığını, Al· 
manların şimdi kazandık· 
lan bazı muvaff~kiyctle • 
rin büyük bi11 ebem.niye· 
ti oımadığmı, Yugosla\f 
ordusunun esas müdaf aı 
mevzilerinde tabaşşüd 
ettiR'i ve Pihai uferden 
katiyen emin olduğunu 
beyan etmiştir .. 



Habeş lm
par torıl 
Tahtına yerleşti 

Berlinde 
İngiliz hava hOcumlarınm 

yaptığı ağır hasar 
Vakfı 

Kantartt cttmi 
« " 
" " .. " 

Vakıf mülki11ef 
mevkii Nu. Mahzarı Ciıısi 

Köşker pa. 42 5-176 Dükkan 

" . " 43 5-176 " 

" " 
44 5·176 ,, 

it " 
45 5·227 " 

ilanı 
muh. bedeli Teınio•tı 
L. K. L t(. 

250 00 18 75 
200 00 18 oO 
200 00 

oO 
ıs 75 

250 00 18 cJJ 

Adimbaba 11 A. A. -
Habeş imparatorunun sa· 
rayına Habe~ bayrağı dün 
merasimlf' ve halkın alkış· 

ları arasında çekilmiştir . 

Bir lngili z su bayı Habeş 
Rastan ve Somali şefleri· 
ne h;taben bir nutuk söy· 
liyerek yalnız şehirlerde 
değil, şehi rler haricinde 
de hiçbir tec vüzün vuku 
bulmam ,ını i ste miş ve 
bu talep memrı uniyetle 
kabul dilmiştı r Bundan 
sonra imparator Hailese· 
lasinin bir beyannamesi 
okunmuştur. 

Berlin 11 .A.A- lngi· 
liz hava kuvvctierinin hücu· 
muna maruz kalan he:hf\er 
arasında Almanyanın•en 
güzel op'!rası olan devlet 
opeı ası da bulunmaktadır. 
Bu bina temami\e yanmiş· 
hr. Devlet kiitüpb:ınesi d~ 
ağır hasari uğramıştır. 

Habibneccar C. " 
46 5·218 " 

200 00 15 75 
250 00 18 75 

Amerikan gemileri Süyeyş 
kan1ı1lına kadar gelecek 
Vaşington 12 A . A. -

Cümburreisi Ruzvelt, A • 
merikan ticard gemileri· 
nin Kızıl deniz ve Süveyş 
kanalına kadar gitmeleri· 
ne müsaade etmişti r. Ruz· 
velt buraların harp sahası 
olmadığını v~ Mısırın bita 
raf bir toprak bulunduğu· 
nu soylemiştir. lngiltereye 
gönderilecek harp malz e 
mesi yüklü gemilere Ame 

~ ri kan harp gemilt-rinin re 
fak at etmesi de düşünül • 
mektedir. 

iT AL YANLAR SiPER 
KAZMAKLA MEŞGLJL 

Atina 10 A. A. -
Arn vutlıık cephesindeki 
ltalyan askerleri siper kaz 
makla meşgulJur. 400 bin 
den fazla ltalyan aske ı i 
Yunanistam arkadan 
vuran A lman ordusunu 
beklemektedir. 

Alman tayyareleri, 
kahramanca harbeden Yu 
nan ordusu üzerine beyan 
nameler atmış ve silahla• 
rım 9ostları Almanlara 
teslim etmesini istemişler· 

dir. Bu beyannameler as· 
kerler arasrnda nefret ı · 
yandırmıştı ... 

BULGAL·STANDA A· 
UNAN 1 EDBIRLER 

Sofya 11 A. A. -~ 
Bulgar hükO.mt ti Üniversi 
t~ ile yüksek mekteplerin 
ve 37 ilkokulun tedrisatı· 
nı tatil etmesini karar ttl· 
tm.ı almışt1r. 
::z • U -Elbise ya ptırılacak 

Hatay Nafıa Müdürlü· 
günde: 
1 - Yol amelesi için be· 
hui onbeş liradan (100).ve 
çavuşlar için yirmib .. şer li· 
rudan (1 5) taktnı t lbisenin 
dairedeki nümünesine uy· 
gun olarak kumaşile imalı 
ııçık eksiltmeye konmuştur. 
2 Tahmin bedeli (1875) 

liradır . 
3- Muvakkat teminat(l 40) 
tira(63) kuruştur. 
4- lh le 16 Nisan- 941 
çarşamba gunü saat 16 da 
Antakya Naha dairesinde 
t oplanacak münakasu ko· 
ıuisyonunda yapılacaktır. 

Semerciler mes. 
" " 

47 5·198 .. 
5-332 :250 00 18 "'0 

" " Mazrr. . 4d " ,, " " " 
49 5.332 

" 
Kıtntara cami .<.öşker pa. 51 5-189 ,, 

lJO 00 7 ' 
200 00 15 oo 

Maddi hasır pek bü
yüktür. Krentil sarayı ile 
o ci vardald birçok ~üyük 
bi nalar ve üniversite de 
hasara uğranuşhr. Öteden· 
beri ecnebi devlet reisleri· 
nin ikametine tahsis edilen 
Bilvo sarayı t ile hariciye 
neıareti ve Puşdıım leki 
küçük saı ayda hasa 1'8 uğ· 
rayan b;ıalu ar.ısuıdadir. 

Ha bibneccar ca Demirci çık 
5-392 200 00 ıs 

oO 
52 " mazı 

Ahmed iye camii Cuma P .Azıuı 
sokağı 85 5-1481 Hane 1000 00 75 

oO 
,o 

ESIRLEI{ HAKKlNDA 
MÜBALAGALI RA· 

KAM LAK 
Ankara 11 \ .~adyo 

gaızetesindeıı ) - Alman 
tebliğleri şarki Yunanis • 
tanda esir düşen Yunan 
ordusunun SO bin kişi ol· 
duğunu ilan etmiştir. Fa· 
kat Yunan resmi tebliği 
ve Yunanistandan gelen 
haberi er bu rakamlarm 
çok mübalağalı olduğunu, 
esasen bu mıntakada 15 
bin kişilik bir ordunun 
bu1uoduğunu, bunlardan 
mühim bir kısmının da 
Kalidikya yarım adasırıa 
çekildiklerini bildirmekte• 
dir. 

Erzak satın 
alınacak 

Soğuksu Eğitmeu kursu 
MüdGrUlğünden 

Kurs için satın alınacak 
f) kalem erzakın 4 Nisa 941 
de yapılan münakasasmata 
tip zuhur etmem;~tir. Er· 
zakın mühammen fiatı art· 
tırılmış ve munakasa 
10 gün müddetle temdit 
edil erk i 4 Nisan 941 puar 
tesi günü saat 10 da kırık· 
han Belediye dairesinde 
yapılmasına karar verilmiş· 
tir. Erzakm muhammen 
bedeli il~ miktarı asağıda 
yazıl:dır. 10800 kilo ikinci 
nevi t-kmek kilosul3 kuru~ 
50 kilo Şehriye kilosu 38 
k.ıruştan 200 kilo kuru 
üzüm kilosu 30 kuruştan 
200 kilo Salamura peynir 
kilosu 50 kuruştan 200 ki · 
lo Makarna kilosu 33 ku· 
ruştan 20 kilo Sarımsak 
kilosu 20 kuruştan 
KA YlP ŞAHADETNAME 

Mersinin Mahmudiye 
ilkokulundan aldığım tas· 
diknamt-yi kaybettim.Y ~ni 
sini alacağımdan cıkiııinin 
hiikmü yoktur. 

Hilal Ôzkan 

S - lHtekliler ticaret oda· 
sında kayıtlı bulunduğuna 
dair veı;ika ile muvakkat 
temi natı t•&ye et+ikleriııi 
gösterir evrakı rn biteyi 
komisyon riyas~tine ibrar. 
etmelidirler. , J 

Hurmalı mes. Cuma pa· 87 5-149 Dükkan 300 00 22 
Yukarıda yazth on iki parç:ı gayri m~n'ku\üıı mülkiyd i Y - 4 - 941 t d~n • itibS 

ren 15 gün müddetle 8\~tlc arttırmıy ko1 11l ım1ştur l'ıale 25 - 1 - 911 cu n t gJ' 
nü saat 15 te vakıflar idaresinde Y "' pıhcaktı:-. Ar~tırm ıy:ı iştiY::.k: için yüzd .., ie 
di buçuk muvakkat teminat akçası vt"rilmesi lazımdu. _____ __..,, 

ilanen tebliğ 
Rt yhaniyenin efnir ba· 

yır mahallesinden Yaiİn 
oğlu .• ı~hmet Sofu ile müd· 
dea aleyh Suriyenin Ha· 
rim kazasından · Mehmet 
Hayri oğlu Abdulkadir 
be-rmede aralannda müte· 
kevvin asliye hukuk kısmın• 
da 941 - 4 sayılı dosyada 
devam eden gasptan müte· 
vellit hububat ve hayvanat 
ve sair eşya bedeli ve Sulh 
hukuk kısmında 941 --23 
sayılı dosyada devam eden 
ücreti v~ıcaletten ve karzan 
verilen alacak davasındım 
dolayı kısmen m!iddea aley 
hin kısmen vel i\len avukat 
Feyzi Atahan, Avukat Ve· 
di Münir: ve Java vekili 
Sadetti ' llter hulurlarile 
cereyan eden mahkeme sı· 
rasındn vekill~rder Sa<lettio 
İlkede F~yzi Atahan veka 
letten istifa ettiklerini ve 
müddea aleyhte bütün ve
killerini azlettiğindt>n tebli· 
ga lın Harım kast\basıııda 
B,..rmede c ;<ld eıind~ki ika· 
metgabında yapılmasuu is· 
tida veya telgrafla isteme· 
leri ii:ıerine müddeininin 
muvafık görülen talebine 
binaen müddea aleyh bnk · 
kında verilen giyap kara· 
rının ahvalı hazıra dolayı· 
sile Suriyede usulü daire· 
si ıde tebliğ icrasmın mii
kin olmadığı cihetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş 
olmakla müddea aleyhin 
25 - 4-941 ~uma günü sa· 
at 14 d~ Reyhaniye asl i ~,. 
ve sulh hukuk mn' ııcem e· 
terinde davayl takiber •• ,iz· 
zat bulunması v~ya kuııuuı 
bir vekil y ,Hat aksi hal· 
de bir daha m .Ke meye ka . 
bul olunrııayarak muhake
menin giaybında icra oluna· 
cı1ğl cihetle giyap kuarı 
hul:uk usulü muhakemele· 
ri kanunun 141, 142,143,ve 
114 ncü möJdelerile 398, 
399, 400,401,402,403,404, 
405 inci ınaaddelerine t~v
fikan ilanen tebliğ olunur. 

Halkta 
Bu akş.1mdan itil.eren 
T ARZAN kuvvet Kralı 

ve haşhaş lraçıkçıları 

Nt-şriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matbuııANTAKYA 

---------
Nakliye "tÜn<1kasası 

G.Antep inhisarlar bış MüdürlUgünden 
1 - 31 'vtad ie h•n ib.ır ~ t şa rt ııcı rn t!SI mucebi G.t\ntrP. 
inhisarlar başmiıdürlüğü. Müskirat fabr1kas1 ve ikİOcı 
maddede isimler; yazılı inhisar idareleri ve mahatl~' 
arasmda gelecek ve gidec~k emval v~ eşyanın nakil' 
ye işi 6- 4 - 941 tarihinden itibuen 15 gün . müddetle 
eksiltmeye ko nulmuştur. 
2 - Eksiltme aşağıda gösterildiği üzere iki cıhettt0 

yapılacaktı· . 
Narlı - Antep • Antep Narlı 
Narlı -Kils , Kilis-Narlı 
Narh- Nizip • Nizip -Na:-lı Narlı ista'f 
Narlı-Birecik, Birecik~Narh nu cihetı 1e 
Antep Kils , Kilis -·Antep 
Antep-Muraş, Maraş Antep 
F.paşa-Antep, Antep F.paşa 
F.paşa-Kilis, Kilis F.paşa ·r 

,, -Nı zip, Nizip F.paşa Fevzipiş3 ~r 
" - Birecik,Birecik F.paşa tasyor;ı> 

Antep-Kilis, Kilis - Antep hetıt_, 
3 -Eksiltme kapalı zarf us11lile yapılacaktır. Bu i"'· 
cihet üzerind~n verilecek t eklıf mektuplarından hail~ 
sinin fia.h ıouvafık ğörüLÜr ise ihale o cihetten yaP

1 

lacaktır . 
4 - Eksiltme21 - 4 - 941 tarihine tesa•lüf eden paı•' 
tesi günü saat 16 Ja G. Antep inhisırlar ba:;ınüdıı~. 
lüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak~! 
5 - Nakli taahhiit edit~ce k eşyanın çinsi: Mamuİ tıı•. 
tün, Tuz, 1 pirto ~e l spi rtoıu içkiler, kuru üzüııı,1' 
den kömürü burul ve av mailzemesi ve bunlardan 'baf 
inhisara ait sair emval ve eıya ,, 
bunı~rın muh~m~en . mikt,r tutarı bd~e~~ 

Narlı ıstasyonu <: ıht!tıle mıktarı 5,548000kilo bedelı'.3~'ı8 
liradır. F paşaa ,, . ". 4,83 JOOO ,, " . 4519~ 
6 - · Muvakkat temınat mıkdarı Narlı yolu içın _29 f· 

lira75ku,:uş Fe vz.i paşa yolu için 3383 lira 85 kuruştıJll' 
lsteklıl er te klıf mektupla rını ve teminat makbı>S 111 

rını v~ kanuni ikametgah ve ticaret sicilinde k•Y
1

11p 
oıduk!.uına dıJir vesikt.ıları 111 2490 numaralı k9ıııl ıe 
3~,3"3üncü maddelerindeki ta~ıf_at dairesinde ib~,. 
gunu saat on beşe kadar komısıyona vermiş bıılıJ 
caklardır. .• .r 
7- Şar tnameler bu ilanın yapıldığı mahal 
idarelerinden bedelsiz olarak al•na bilir. 

. ..,,.. 
1111• 

ilan 
HatayNaftaMüdürlü ğünden: 
1 - Vilayet dahilinde ya· 
pılmıkta olan 13 adet 
Gümrük karakol biı·aların 
da ilaveten hela ve yıkan· 
ma yerleri inşa:ı tı açık ele 
slltmeye konul muştur. 
2- Kt>şif bedeli (6t 69)!ira 
(2) kuruştur 
3 · Bu işe dair olan e.vrak 
Naha Müd\irlüğıinde görü
lebilir. 
4 - Eksiltme28 4- 94lpa· 
zartesi günü saat 16 <la 
Antakya Nafıa Müdürlüğü 
oda!ında yapılacaktır . 
5 - Muvakka t tcnıinat(462 ) 
lir& (6 8) kuruştur. 
6- Taliplerin Ticaret oda 

İtan d-' 
Vilayet M ... karn•0 ı f.. 

Bir buçuk ay e"l"~Jl 
• 011 

zeretsız ve mezıl yfl 
vazifesi baş1ndQn do"' 
ve bugüne kadar lıJ 
Yerı 23 Temmuz o~ı.ljtl 
retmeni Safiye Hiisef,fı 
na'nın beş gün ~· j 1 
vazifesine dönmedıı~,1 
dirde l 70'l sa.Y111 'ıl 
hükmüne tavfiknrı -~ i'J 
sayılacağı ikametS'11d•"I 
si malum olmadığ'J11 ,~ 
li ğ yerine kaim olrO 
re ılan olunur. ~ l 
srnda kayıtlı b~l\l'~~j' 
rma dair evrak ıl" '1 
kst teminatı tediye~, 
rini gösterir evr• .~/ 
bite ve ~bliyet ~t•:ı,t 
raı etmeleri lazııı> 
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