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IJ~-
1Ze doku ~emasınlar ! Milli Şef Sovef Rusya Almanya 

Bi- t İngiliz Eiçlaini kabul V J lstanbulun tahliyesini tabii 

b'ırl decavüze uğrayıncaya kadar boş yere buyurdular ~ ugos agaq l • görmektedir 
1 A nka ra 13 (~ .A.) h k/ •• •• Berlin 13 A .A .- Aı-

~er arn a kan akıtmamak kararındayız· · · 8i1: Reisi Cümhur ısmet trıönü Q l gor UIJOf man H1triciye Nezaretinin 

k karamıyoruz fakat gelecek şerden de l n ~ilt f>r e büyük Elç=sini Ruslarm Türkiye, İngilte- sezcfüıü b ir yabancı grıze· 
Or lJ Ç ankaya köşklerinde ka· re ve Amerika ile bir an· teci tarafıı: dan sorulan su-
rrt~k ~uz ve pervamız yoktur. Bunu anla- but b· ı yurmu~ıar<lı r. Bu lafma yapması ihtimalin- ale cevaben ıstanbulun tah 

Q ıst ' dan bahsediliyor emiyenlerin vay haline • .•. mülakatta Hariciyr- Vekili Londra 13 A.A.- AI· liyesin Türk hükumeti tt. 
ı:-..... • Şükrü Saracoilu da hazır· rafında ıı haklı bır se-beple 
ı:. ... nıy t man ilerleyişinin husul!! ge 

~tıne~te e s~h~mızda ' müthiş bir haile cereyan bulunmuştur. ti-diği tesir altında son karar verilmiş olduğunu 
lıkesi k Ve ı•ttıkç" dünyayı sarmakta olan harp teh· E mn igef ve.. günlerd~ ~•dukçıı bedbin bildirmiş ve bu t'!dbirin 
tadır. 8Pılarunıza kadar gelip dayanmış bulunmak· neşriyat yapmakta ohm hiçbir sun~tle Almanyı. ile 

Bu .. TlCİ haber/er Londra m·ttbuatı bu sa· alakası . olmadığını oııc .. gulndkii Avrupa harbi başlamaJan çok zaman ve binnetice • Almanya-
" • • bab ileri barek~tın netice· 

ic-L ot . Uğu gibi, hükumtt şimdi de bu vaziyetin Alman ilarleyifini durdu· nın bundan endişe duy· 
u e hrd'v · d 1 b ran Yugoslavlar bazı nok sine itimadım gösteren k ld v T 

civarınd .'~' tedbirleri almış, bu ara a stan ul ve talarda taarruza geçtiler_ bir lisan kulıacıoıaktadır . mama ta o ugunu ı ave 
bir l a ış\ gücü olmayan vatandaş\ftrm muva\ckat Londra 13 A. A . - Gazeteler Almanların Bal etmiştir. 
g()r ..... ~ınan İçin iç Anadoluyı gitmelerini münasib c- b 1 l · · k · f" lahnbuldaki Fransızlar 

•1.1uştur . ~ala iyet i ngılız as erı kan işlerini süratle tas ıy~ Vişi 13 A. A. _ Ec-
1',ına . mehafiline göre, Yu~osl.ıv ettikten sonra mısın isti· b k 1 be\'·, kitlen ıbtiyafı bir t~dbir olan bu hareketten b ne i aynaklardan ge en 

ıc; u k yadan biraz d ı a emniyet la etmek ve lngiliz donan· f 
d or..... ş. ula banlar ve m .!mleketin yakın bir harbe bazt tt-lgra hab~rleri 1s • 

~.... verici haberler gelmeğe masını Akdeniıden dışa· k }'&ıılar illrnekte olduğundan şüphe eden, endişe du tanbulda'<i Fran-.ız o ıı so 
b b l başlamı~tır. Bugünkü emın rıya tardehnek hususunda losunun orada ve civann• 

\ı &a'- u Unabilir. Dar bir görüşün mahsulü olan haberlere göre, şimali aar ki u·· ınitl~rinin aün geçtik 
o ~ ıtat d·· '- d f d 6 6 da ı" kamet eden Fransız ~O.td;:I);: ... uşünceye kaoılanlara, te~ra.rın a ay a b d bh d" Y 

"1:1 .. ın i e vaı.iyet mü em ır.~ u çe daha müşkülleri~ karşı· tebaasına tlkbliye emri ver· 
ıat~or .... :uı ~u noktayı bir kere daha ızah etme le aoslav ordusu Mor ava ar· lışma'-ta oldu,,,unu kaydet 

41 .... • ~ x diği hak.kında haberler 
t er Şc d mağmın iki tarafında mu• mektedirler. neşrctmişledir. Resıoen 
edbirı .. . Y eıı ~vvei •unu ıöyliyelim ki, bugün alınan kavemet ediyorlar. Alman Bu crazetelerde Alman 
b '""' \ v ~ bildirdiğine göre Fransn: ~şl,,.,,,.dll ı :çbir fevkaladeliği yolctur. Bu, dab11 harp ordusu Belgradın 30 kilo· tarın canını sıkacak djğ'!r 
kı)d ....... ln . · · t · d . .,.. d konsolosu böyle bir ~mir 

. e alın aylarca evvel vazıyetı_n :cap e tır. ••1. şe· metre mesafesinde dur u· bir nokta da Rusların ta· 
b l llrı b :i vermemiştir. 
it eriıı" ve ahnmakta olan ihtıyat ve ısır el te 

1 
rulmuştur. Vani ve Koroş kındıkları vaziyettir dedik 

8itiın
1

\ dc~amından başka bir şey değildir . ova mıntakasmda Yugos· ten sonra şunıarı yazıyor- Ber/in de 
k•rı bir . ugunkü vaziyetimiz, komşusunda yangın çı· lavlar çok Jayan&yorlar. Jar: 
Ya •ir11 aıleye benzer. Bu yangın ııı oturduğumuz bina· Burada ... bir şehir geri ahn 
~c?• l-f:~t ihtirnaliııe karşı İcab eden tedbirleri ıhr· mıştır. Cenubi Sırbistanda 

.. icııncl'tı . ~~Yden eevel bu afetin yurdumun kadar Almanlar tardedilmeğe 
tehı·k csıni t • b d ı eıi ernıne lıf&lışmak ve u ara ı yangm başlaıımışhr. Yugoslav kı· 
~"dııt lıt~~· tn•ruz bul ınan kısımları mümkün olduiu taları şimdi kaçanın üze· 
l)ı}'ııt t~db· ıye etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu ih rine yürüyorlar. Sırp kı• 
!ilrJrl. •r'e · · · ı. d 'r ~il 11 • rını vaktind4' almazsak, komşudaln yan· t•ları çok iyi hare~et e e 
a' teıali,rt.ayac_:ak bir kıv1lc1m bizi Kafil avlar ve son· rek vazifelerini mükemmel 

1 Yd"nbcr· ı~kansız fcla\cetler doğurabilir ki yirmi yapm .lcta ve dağ yamaç· 
•1.ırı Çok 

1 gıttikçc ~orlcunç hi:- şekil alan harpte bu· larında kahramanca döiü~ 
ih ~u itıb . .'c

1
1 miıöllerini görduk ve görmc1'teyiz. 

tı" .. r il h - ı. - · 
,.,, ıllt ledb· 

1 
u-.umehn a!dığı v~ a:malda olduiu 

..... ış b· ır er·ın· t d · d l ır k 1 am zamanın a ve yerın e a ın • 
l Şur,11 arar olarak nıemnuniyetle karşılıyoruz . 
•tnd nı d, b" k 

k,d ıt (j k ır errc daha tebarüz ettirmek lA· 
h~l ~" h8~,.~.ııışularım1zda" olup bit~n işleri lü ıucnu 
lik Uttıcti 11 j 1 ıret ve dikkatle takip eden Cümburiyet 
b Yoktur 

1

ı;16~P harici siyasetine~ hiç bir deA-işilc· 
•ttı d.. . arıci si . . . b d f" 

rn~ un old . yaset: mızın aşlıca he e ı ve anı 
lnlek URu ıi bi b ·· d lb şitııd· ctj iliz ua-un • ıu ten ayrılmama\.. tır. 

dik llıe k,dar u~~u~ bir bıtrbe aötürnıemek için 
ed · l.ınd,n e ımızd~n geleni yapma1'ta kuıur etme· 
ıı,c~:~iz. l'<'pso~~·l da •)'ni yolda yürümel're devam 

ıtaı ra-. b .. .. ·· · - • 
dık,. .. handır.. 1rn . ~tunlugumüze ve kanımız l>ahaıı· 
l' ,,.. b 4 ız ıstı ki· ı· · 

Ürk ~ •t in j a ımıze bir teeavüz vaki olma· 
y L •nı ak:tııında kalmak ve ~oı y~r• bir damla 

''ıtıt b rn, , nı\\c k • bınoi . litt,f b . arıtrındayıı. 
k 4!o bı. u n\y,.tl · . 

<>tkll ıeca~ ·· eı un•z\! rajrueıa buıün .. •r· 
.. ııç v uıc mn ._ l 

2\lrıl "t " butu·· J •• rut: "• ıraak, en karanh1' en d 'c . . n ·~u . ' 
''' v 11hkıaı nyının bııden ümidini keıtiii 

fil' C ttl" Ve ~er f • . 
'>'en b· 1 l)orı1, e ı ıçı o varanı yutuou frda· 

v •1y·'\c rca evlaJ 
1 

t du~u u l'urlı; . ~nı ıebit verm•kten , .. kin 
•ncta t kllıne2c ı ·· nıııtetı, bir an aile diiıünm.den ,. e b· uıum .. 
Ctllle~e •r inaan 'b~orıncden Mılli Şefinia ctr•· 
Biıe d, ba~rnetl' ~1 1 ~ahlanarak yeni bir imtihan 
11. ok 1 zaferl 

.ı "'tık.... Unın••ını er Ytl'ra tmaaa laaıırdır. 
'len d ~•ı: biı ar ! 
'Ve e kurk ıer •ra 

'rıl,.... Uıntaı v n •ıyoruz . .,r kat releeek Jflr· 
.. ~•k · c Pcrv 1•teıniy 

1 
aınız yoktur. Bunu anlamaya ı 

t'n erin vay haline ... 

Seli"' ÇILltıl' 

mektedir 
Yuioslav orduıu Al· 

manlaiın iddia ettıgı 1'ibı 
mubarebe harici eoıl uış 

o lmaktan çok uz aktır. 

Rılsga 
Macariatanm Yugoalavya

ya taaruzunu tasvip 
etmedi . 

M'>skova 13 A.A. 
Macaristanrn Moskova ~l
çisi Sovyd hariciye- kom· 

ser muavinini ziyaret ederde 
Macaristanın Y ngoslavya· 
dald Mo1carları kurtarmıtk 
itin barek:ete ıeçtiğini bil· 
dirmittir . Hariciye kom· 
Hr mn~vini Elçiye 8 verdi· 
dı A"ı eevıpta Sovyet Rus· 
yanın Maeariıtanm bu ha· 
reketini tuvib etıııediği · 
ni ıöylemiı, Sefir de bunu 
~ükdmetine bildirecekin i 
vadeylcmi•tir. 

Alman tebli-
\o' • •• 

gıne gore 
Tobruk dOftO 

Berli.d 13 .A.A- Al· 
man reımi tebJi'i : 
Alman ve. İtalyan. kuvvet• 

Bu cümleden olardk 
Soyyt"t ordusunun nt-şir 
vasıtası olan «Kırmızı yıl. 
dız» gazetesi Sovyet Rus· 
yanm Yugosl4vya büku· 
meti tarafında!'\ takibolunan 
harici siyaseti iyi bir siya 
set olarak lelakl.:i ettiğini 

ve ıon hadiselerin Alman 
ya tarafmdım yapıları teca 
vüz sah.hı imza ediımis 
olım Sovvet - Yu~nsl v 

dostluk pakhnın n 

kuvvetlenJirdigin ı t 

ta ve Ruslarm da1ma v~ 
itlerini tutmuş olduklarını 
söylemektedir. ,Bu yazı · 
lardan Rusların Yvgoslav· 
ları uzun müddet dayan· 
mağa te~vik t.tmekte ol· 
dukları sarih bir surette; 
anlaşılabilir . 

Ayni zamanda bu yazı: 
lar belkide Çörçitin son 
nutkunda • mülhem olan 
Rusların lngiltere- Tür• 
kiye ve bdki de Amerika 

•ile bi.. anlışma ihtimalini 

iyi surette telakki edecek
leri manasına da g~l~bilir. 
Rusyanın Jaima daba iyi 
bir itiyatla hareket etmt!· 
sine rağmen bu noktaya 
varmak için bazı teıebbüı 
)er yopılaca~ına muhakkak 
nazari le bakılabilir. 

~ -
)eri Libyada To~:uğu ge• 
çeı ek Bardiyaya varmışlar• 
dlr. Balkan1ard&, bir Al· 
man motorize kolu da bu· 
aün Bt lirada iirmi§tir. 

Asabt bir hava aaiyor 
Stokholm 14 A.A. -

Isvec; gazetelerinin Berfin 
muhal,iri bildiriyor: 

Amerika Cümburreisi 

Ruzveltin Kizıl denizi harp 
mm t:ıkası harici ilan ede· 
rek Amerikan ticaret ge• 
milerinin oraya gitmeleri· 
ne müsaade eylemesi bura 
da asabi bir bava yarat· 
mıştır. Alman gazeteleri 
hunu ac1 acı tenkid ederek 
h h r~k t-tin hıtı>r,.ftık la ka 
ııh lt-lıt o 111 t 

tadırlar 

SON DAKiKA 

Çör çil 
StRP VE HIRVAT MİL 

LETLER1NE BıR NUTUK 
SÖYLEDİ 

Londra 14 A.A.-ln· 
giliz Başvekili Çörçil dün 
flkşam Sırp ve H•rvat mil 
letıerine hitaben radyo

da bir hitabede bulunmuş-

tur. Çörçil mazileri par· 
lnk zaferle v• kahraman· 
lık d~stanlat ile dolu olan 
h ·r iki milleti ıelimlamıı 
ve ıaf eorin mutlak ıurette 
kaunılacatın1 ısôylemiı· 
lir. , 

B•rlinda andif• var 

Londra 14 A.A.-Müs 
ta~ il Fransız ajansmtn bit 
dirdiğino göre, Berlinde• 
ki Alm-n melıafili Balkan 
lc.rdaki müşküıah inkar 

(Sonu 2 incide) 
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Gftro,ıer : 
u~----·-

« KARI DiRiL TiSIN-
DAN OLEN HA

LİL AGA » 

Akşam gazetesi muhar-
rirlerinden birisi lstanbuı 
mezartıklarmdan birisinde 
bulduğu yüzlerce sene ev• 
vele aıt bir mezar tuşmda 
aynen 1 Karı dırıltısından 
ölen Halil ağa J yazıb ol· 
dugunu görünce dayana • 
mıyarak hlınun foto~rafı · 
m alıp gazetesine· basmış .. 

Yuz 8ene ~vvelki içti· 
maı yaşayışımızu göre ku· 

dmlarımızm vaziyetini doğ 
rusu insafla dü\ ünüyorum 
da Halil ağaya •"ac•mağa 
bir türlü gönlüm kail ol· 
muyor ? .. 

Allah gani gani rab • 
met etsin şu mübarek Ha 
lil ağa başını mezarından 
kaldırıJ.ıtll bugünkü erkek 
neslinin baliı.i görseydi 
muhakkak ki haline Gin şük 
reder huzur ve sükun 
içinde tekrar gözlerini ka· 
patırdı .. 

M. Süheyl ESEN 

G.M.Genel 
Komutanı 

LOtfü Karadeniz f &hrimizde 
Gümrük ve İnhisarlar 

V ekalt'!tİ muhafaza teşkilatı 
Genel Komutanı Tümg«!ne· 
ral Liitfü Karadeniz şehri· 
mize gelmiştir. General 
Liitfü Karadeniz Yayladağ, 
Reyhaniye ve Süve.-diye· 

deki Gümrük Mulıafaza 
teşkilatım t .. dkik etmekte 
dir. 

• Sayın Generale hoş 
geldiler deriz. 

Gençlik teş
kilô.iı 

CDn fehirde bir geçit res· 
mi ;aptı 

Beden terbiyesi mükel· 
tefleri içi yapılan hususi 
ve yeknasak elbiseler kıs· 
men hazırlanmıştır. Dlin 
bu )'eknasak elbis!'lerden 
giydirilmiş olan gt!nçhk 
teşkilatma mensup mükel· 
leflerden mürekkep bir ta 
hur şehirde geçit resmi 
yapmış ve köprüden ge· 
çerken valimiz tamfıııdırn 
teftiş edilerek beğenilmiş· 
t;r. Diğer taburlsrm da 
elbiseleri haftaya ikmal e· 
dilerek giydirileceictir. 
KıŞ TEKRAR GELDı 

Son yağml\rlıtrdan son-
ra havalar dün birdenbi· 
re 50ğumuş ve Kızıldağ.ıı ) 
kar yağmıştır. Eu soğukla· ı 
rm sebze v~ meyva·bahçc 
inine zarar vermuinden 1 
korkufmaktadır. 

Diğer taraftan Yayla· 
dağından gelen haberlere 
göre dun akşam o havali· 
ye de kar düşmüş ve hava 
çok soğumuştur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matb1111•NTAKYA - . -

Japonya ile 
Sovyet Rusya arasında 
bir bitaraflık ve ademi te· 

cavOz paktı imzalandı 
Moskov& 13 A . A. 

Rusya ile Japonya arasın
da bir bitara lık vı· Jost· 
luk mualıedesi akdedildi 
ğiııe dair resmı ~ir teötig 
neşredilmiştir. Muahede • 
nin birinci maddesi ~Öy • 
ledir : • 

Her iki akid taraf kar 
şılıklı sulh ve dostluk iaa 
me etmeyi ve diger tara· 
fın toprak bütünlüğüne ri· 
~yeti müte1' ,bilen taabhüt 
ederler İkinci madde de 
akid tar&flardan birı diğer 
bir devletle hurbe girer · 
se diğer taraf ihtilaf müd· 
detince bitar1fıığı muba 
faza edecektir. ı~vrı gol is· 
tanın arazi bütünlü~üne 
her iki taraf tamıtmile ria 
yet edeceklerdir. 

Mümkün olan süratle 
meriyete girecek olan bu 
muabededin müddeti beş 
senedir ve musaddak nüs 
balar süra•le Tokyoda tc· 
ati edil er.ektir. 

Tokyo 13 A. A. -
Moskovadan bildirildiğine 
göre Japon Hariciye Na· 
zm bughn Tokyoya hare
ket etmiştir. 

Moskova 14 A.A.-Alman 

ajansma g6re, Japon Hari 
ciye Nazın Moskovadan 
ayrılırken İstasyonda Sta
lin ve Molotof tarafından 

uğurlanmış vto. nazır mtite 
addit ot"falar Stalinle Mo
lofuo elini sıkmıştır. 
Japon Hariciye Nazırının 

beyannamesi 
Tokyo 14 A.A.- Mat· 

suoka bir beyanname neş 
rederek j.ıponyanm Al 
manyd ve ıtalya ile üçlü 
palda imzalamakla Avrupa 
harbinin büyümesine mani 
o{mak busu.iundaki sarsi1-
maz azmini bildirmi~ ve 
Sovyet Rusya İle akdelli· 
len dostluk ve bitaraFh'2 
muahed~sinin iki devlet 
münasebetlninde y~ni bir 
devre . açacağmdan emin 
oldugunu ve bunun dünya 
sulbunun kurulmasıııa çok: 
yardım edeceğini beyan 
etmiştir. 

Berlinde eı ıdlfe var 
( Başı 1 incide) 

etmemektedir ve bu yüz· 
dıan endi~e vardtr. 
Suriye hükumetinin b~

• yannamesi 
Şam 14 A. A . - Su· 

riye matbuata yeni hülCü· 
metin beyanı ameıini mcm 
nuni yctle kar11lamı1lanJır. 
Bu beyannamede şunlar 

' varuır: 

Çok nazik bir zam n· 
da meıuliyeti , ~ '!rımıze 
aldık. Memleketi ist!klale 
kavuşturmak için elimiz · 
den geleni yapacağtz. En 
büyük emelimiz budur. 
Bu baklumızt Frana.nın 

mÜ••llİli '1! taaua&ıtır. 

T'ENlGO~ 

Mu ovvada 
12 İtalyan Vapuru batırıldı 

L.ondra 13 A A - ~1u 

savva li:nan•nda lt yanla· 
rm 12 vapuru hatırılııı•ş· 

hr. Bunlnrd o 
kumslllda yarı l ınış va.ııı 
yettf", diğerleri de baca 
ve dirt-kleri suyun dıştrı· 

da kalmak: suretile .bat 
mış buluııuyorlar.Bun!arın 
y~zdt.irülerek kullanılması 

kabildir. Eri trede arhk 
ltalyan askeri kalmamıştır 
A~a.ıaradau kaça:ı ltalyan 
Generali mukavemet et· 
mek istt rse bunu ancak 
Dossi de yapabilir. 

Kahire 13 A.A.-Ha· 
beşistandaki ltalyan kuv· 
vetleri serseriyan~ dolas· 
makt11 vt'! harekatta ~· üder 
ce esir almmaktar .• 

Yunan tebliğ l 
Atina 13 A.A. - Yu· 

nan Baş Kumaııdanlı~ının 
tebilği : İki c~phenin 
muhtelif noktalaranda mah·"l 
~ııt •"!m•!l hAreketi vulcua 

gelmiştir. 
lngiliz tebli~i 

Londra 13 .A.A - in· 
giliz tebliğinden : Bir in· 
giliz Genarah tayyar~ ile 
orta şarlcta seyahat yapar· 
k~n ltalyanlaı ın eline esir 
düşmuştür 

Dok,or Os .. 
m<ı1ı Sarar 

Hastalarını hergün öğle-den 
sonra Fransız kousolosba· 
n•si karşısındaki muay•ne· 
ha ıeetinde kabule başlamı~ 
tır. Salı günü öğlede1. son 
, a fakirlere parasız bakar• 

İLANEN TEBLIGA r 
Kırıkhan noterliğindt"n 

rer>en musa<lcfak mukavele 
name ile Antakyada had 
Mustafa kıza Haticeye 350 
lirıt borçlu olup h:tkkı hi· 
yarını Süriye lehine isıirnal 
ederek mahalli ikameti 
meçhul bulunan Agop oğ· 
lıı bapd Balyan muayyen 
iki ay içinde borcu masa· 
rifiıe ödemediği veyıı usü· 
)en ihra'Z et ediği t kd 

de cebri icı ya d~ m 
olunacağı iıaı. olnnr. 

Tamirat phrıf:ı· 
cal 

Hatay Nafıa Müdürlüğün· 
den : 
1- Babutrun nahiye bi· 
nasının es'1slı tamiratı açık 
eksiltmeye konurılmuştur. 
2-- K~şlf bedeli (6U0)1İra 
(20) kuruştur. 
3 - Bu işe aid ~vrak Na· 
fı , Müdürlüğünde görüle 
bılir. 
4·-Eksiltme ~1 -4 941 
pazarteii aünü saat 11 de 
Naha Mudürlufü odurnua 
yapıla a ttr. 
5 - Muvakkilt teminat(45J 
liradır. 
6- Talipkrın ticaref':oda· 
ınna ~:ayıtl'ı l>ulunduklarmc. 
dair vesika ile muvvakılt 
teminatı tediye ettilderini 
~Ös(erır evr,k'ı .muıbıte ib· 
raz •l••leri lazı•dır. 
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"tUllllKQSQSI 
G Ant p İnh's1rlar baş MüdürtügUnden 

l-H JltJ!· ı ,, .... t şa·t ı•n""' auc'!>ı G . .ı\rıt~P 
inhisarlar ' b •şmiıdıirliiğü. Müskirat fabrıkası ve ikincı 
nı&<ldeCI ı mleri yrtzıh inhıs.ır idareleri ve mabaJ!er 
arasında g,,.J,.c,,.k ve ~ı i ... cnk ernval ve eşyanrn nakli· 
ye işi 6 -4 941 t rihl'ıde iti:.1aren 15 gün müddetle 
f'ksiltmeye konulmuştur 
2 - Eksiltme aşağtdı gösterildiği üzere iki cıhetten 
yapılacaktı·. 

Narlı Ante , Anlf'p Narlı 
Narlı Kils , Kilis Narlı 
Narlı l\Jizip , Nizip Na. lı N11rh ist yo• 
Narlı -Birecik, Birecik Narh nu cihetilt' 
Antep -Kıls , Kilis -Aııtep 
Antep-Mıır ş, Maraş Antep 
F.paşa Antt-p Antep F p&şa 
F.paşa -Kilıs, .Kı F.p a 

,, -Nızip, Nızıp F.paşa Fevzipa~a i~· 
" -Birecik,B1recık F.paşa tasyor.u cı· 

Antep-Kilis, Kilis -Antep hetie 
3 -Eksiltme kıtpalı zarf U'>lllii• yapılacaktır. Bu iKİ. 
cihet üurindtrn verilece!: t ~klıf m 0ktuplarıııdan haııg• 
sinin fıa~1 muvafık ğörutür ise ibale o cihetten yapı· 
lacaktır. 
4 - Eksiltm~21-4 - 941 tarihine tesarfuf eden pazar 
tesi günü saat 16 ! G. Antep inhisarlar ba:jmüdür· 
lüğünde müt şekki! ko ıisyo11 huzurunda yapılacaktır· 
5 -Naklı taahhüt ediı~cek eşyanın çinsi: Marnui tü· 
tün, Tuz, İspirto ve lspirtoıu i~kıler, kuru üzüm,aıa· 
dt"n kömi•rü barut ve av mttlzemesi ve bunlardan 'başka 
inhisara ait sair ~mval ve eşya . 
hunların mu :ıamnıen miktar tutarı badeller1 

Naı-h istasyonu dhetıle miktarı 5,548000kilo bedelı39930 
1İradn . F paşaa ,. ,, 4,83 JOOO ,, " 45118 
6 - Muvakkat teminat mikdurı Narh yolu için 2994 
lıra75kuruş Fevzi p ış.,. 'yolu için 3383 !ir.ı 85 kur~~tur· 

lsteklil f' r teklif ınektupl rını ve teminat makbuzla· 
nııı vr-. hnurıi ıkametgalı ve ticaret sicilinde kayıt11 

oıdukl .. nna d<tir vesik>:ıL:trını 2490 ııumaraJı kanunfl 
32,33üncıi mad<lelerindeki tarıfat dairesin !e ih ıle 
günü saat on beşe kadar komisiyona vermi~ bulooı.• 
caldardır. 

7 Şartnameler bu ilanın yapıl.:Jığı mahal iııbis•' 
idarelerinden bedelsiz olarak al•na bilir. ..-/ .. 

ilanen tebliğ 1 
Muhatap : c\ntakyanın 

lnönü caddesinde mukim 
llyas Sayığ oğlu Mihai)e 

Antukya notc-rlığinden 
resen tanzim edilmiş 3-
3 939 tarihve261-16 
sayıh senet mucibince An· 
tF kyade mukim Hanna ve 
ıbrahim Nikola Sult<lmma 
boı cunuz olan 300 adet 
madeni altun 1 rasını vadi!· 
nin hitamına reğmen tedi
ye etmedig'i:!izden ııaşi 
alacakuların dairemize va· 
ki müracaacları uzerinc oa· 
n·ınıza çıkıınıaıı icra emri· 
nin ikametgahıoızın ıne\· 
bul bulunduğundan bahsi
le bila tebliğ iade edilmiş 
olmasına bina en bu bapta· 
ki tebliğatın ilanen yapitma· 
•ınR karar verilmiştir. İlan 
l;uihınden itibaran iki ay 
içind~ dairemi~e müraca· 
atla itıraz etmedığiniz v~ 

y:ne bu müddet zaı fı nda 
borcunuzli ödemedigınıZ 

taktırde cebrı icraıa devam 
olunacağı teb:1ğ makumtıı :ı 
kaim olmak üzere itan 
olunur. 

60 KlLO.ZE.YTINY ACı 
SA l'ILACAR' 

Suriye ve Ltibnan'a göç 
edenlerin metrük gayrı 
ıneııkul<leki zeytin d~açla· 
rından çıkarılmış oları 60 
kilo Zt'ytin yağının beh,..r 
kilosuna ehh vukuf larfın· 
dan 31 k 1 ıruş kıymd tak· 
dir edılıniş ve açık arttır· 
ma 'ureti!e peşin pua ile 

lıanen tebJiJ 
Antalcyaıun SüVt~ydif~, 

rıahiyesin~ bağlı VakıRc~' 
Köyunden P.:ıntJs kıt•.~ 

her vekilı Avukat fı ~' 
Hanzad tarafından ~ 
köyden Pam:s Dib[JI• si 
yan aleyhine AntakY' ti 
hukuk mat:kemesine ~~,il 
alacak davasında MLI 111 

leyh Panus Dibmanc•i I' 
hakkında çıbrılan d~",ı 
yedeki m şruhata oaı• J. 
ikametgahının meçbol "" 
dugu anlaşılmasına '°eıııe' 
hukuk usulü muhakdJI 
!erinin 148nci ın' .. JJ 
ahkamına tevfikan '°~111JI 
aleyh Panus Dip hal-; 1 ~ 
ilan~rı tebliğat icras111 Jı 
rar verılmiş o)du~ı.ıfl~ 

ı.. 2 -5 -941 tarıhiııe '9 
yau cuma günu sa•t" I 
Antakya Sulh hulc~ııt!~ 

kemesinde hazır 0 V'ıı 
veya tasdikh bi~ "' 
göndermen=z aks• -~)J 
hakkınız :la kanuni ıtJ tr 
yapılacağı ila 1en 
olunur. 
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