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-~~EN SONRALAR~ çıKA~ ..';:'.AL~,!_~sı TEsls TARiHi 1920 vıL 12 SAYl2~ADRES ,-vENıiiôN:ANTAKYA =-
ı: og/e bir zamanda Milli 7İngiliz Hari- -- Akde~izde 
Ş i 

cige Nazı, l Hahrılan lta l; an e .• b • b-( k d • b- harp ~em~ı ~-.. ri 6 yı 
gı l ır u re ın aşı- ~.n ?~:=~,.~~~::~. buldu 

~ d b l Londra 31 A. A . •ıtlZ a u anması eşsıfz Y·" gitti h~r İngiliz amiralhk daire:;in\n 
Ati na 31 A. A bild;rdiğ\n e ııöre. ş:ırkiAk 

b 
• Bugün neşrPdilen rt"ı1mi denizde lt1Jlyan donanma· 

Ş lT nimet tı•r Lir tebliğde, lngiliz Hari· sile lngitiz v~ Yunan do· 
ciye Nazırı Edeni~ lmpa· nannıası arasındaki muha· 

enısett. G .. l d .. l h ld .. rR.torluk Erkanıharbiye Re· rebede bir krovazörün da 
lll Una f o g Un sf a Tl U Q J.1. Or- isi General Diil bugürı A- ha bathğı anıaşılmışnr. Bu 

d •• •• k ı d • tinaya gelmişlerdir . ~Eden suretle bu büyük muhar~· 
Hütiirı .. uncu on eransın l ver l ve Ceneral Ditl harbin bede batırılan Italyan harp 

v .... r.ıı:ı.f.dhun·y·a yoksulluk içinde kıvranırken, Türk\ye huzu .. , Balkanlara s\rayet etmesi ~emileri 6 Y' bulmaktadır. 
~ ~ lngi(iz donanmasmd11 ne 

•i ıçındedir. Birdenbire başgöster·!Cek herha gı. biv tehlikesi karşısında Yunan insanca ve ne de hasar 
- hükiimttilP- temıtslarda bu h · k vardır, Yalnız iki lngiliz 

il lstarıb te hkeye arşı da hazırız ! .. lunacaklardır. tayyaresi lcayıphr. 
( Bu "k ut 1 il. A H d 

• Yu Min ~. . - tir. ıv1illi Şef'iıı daha uzak hangibir teblikey : karşı Eden elgra a ltalyan gemilerinin ba· 
1 ~~ tcifı ş et M•clisı· ·1k1"n· •· il ·· · ] u· d d k ? tırı1dığt yerd~- den.ız"'. do··· ~ "" em gor şune ınana ım. aır ~n s lrsılmaJau ve metanet:e mı gi eC' ı: 
"' y durı d" ~C:,tlin Günal birt" baş~österecek her durahro. külen ltalyan mürettebatı· f' sını l\adıko~,..ıuncij lconfe • Ankara 31 ( Radyo m kurtarma :ımd1yesine 
ır Vle k~()k k .. ~fy Halkevind~ vo··yıu··ıerı·m ı·zı·,YJ ,,.,,,.l· rk LJa gazetesi ) - Ati nayı ikin başhyrm lnıriliz tahfüiye 
ı.w :a •ı ~' fi 1 r « .l ı fl j ci defa ziyaret etmekte d Al 
0 

r llsın10 .. ıt halk ta • Eıan allarınıı man tayya• 
it, 

0tıünde vermiş· vu. Kıırumana teberrÜleri olan lngiliz Hariciye Na· releri pike uçuşile hücum 
li,tib zırı Edenin bu~ünkü şc.rt· yaptıklarından, lngiliz lcu· 

;1~hancı1a~ .. tBuıgaristanın Süveydiye Nahiyesine bağlı 6 köy halk' lar altında Bel~rada git • mandanlığı 1000 ltaıyan 
,.rı '4 es{' K mf"si de muhtem~tdir. Çün askerini kurtardıktan son· 

latJt :onra b,t~jnı oBlmlkasın uruma 349 lira ?.O kuruş tebertÜ ettıle.r kü Yugoslavya hükumeti ra bundan vaz~eçmiş, fa. 
· d e kap n 8 an· Ş h · · d ld · · ı· 10 k b - k · · d b 1 l ı ar ll•tı t" r1 mız P o ugu gı· ıra urus te erru ey· de~Yunanistan .gibi lngi!te· at vazıyetı er a talya 
1 ""'ıh geJip d rnıza_ ka • b" k" 1··1 . . d T · k ı . l J· r·· k H h""k'" t. .. tl b .,, ı oyu enzııı e ur emış t'!"uır. ur ava reden yardım istemiştir. u ume ıne m:.ıracaa a u-

,ı t Veı-cilet t ayandığ1nı, Hava Kurumuna karşı Knrıımu hamiyetli köylüle E b raya bir ha~tan" gr.mısı i baya atılan at~fında l Or· gv er i f t e • 
aşk"ı Yenı . gösterdiklerı alaka ve yar rımızc- teşekkür etmekte- gönderilmesini bil lirmiş-

d rını ntzamm 1 d" •• . f b~tllr-\t Old "~ar~te almak 'ım ht"r gün artmaktadır. 1r. Cfl.VUZ olursa tır . 
e, u vö · ll.~uıı b Bu haftanın içinde Bu paralar Supbi B" iki A!raan gemi· e' ku ~1Ytt k u. ,. ütün y 1 d 

(. . illetin nrşısında h ... Süveydiye Ntthiyosine bağ dir, Beledive K.eisi Ab· ugos av or usu si de bahrı(d, 

1 
•• ~ ~dkb?tu~!kutd~n. iatiklal~. lı beş köyümüz batkı Ku· dul!nb Cilli, Nedim Kem· dı!f ~( al dağlara çe Londn: 31 A, A. _ 
f;' '"' 1 1 349 ı· ' O muni ve tbrahim Hallak -~ı v. ır erj "ld Çııı bütün ruma ceınan ıra 2 kilecı k Bu sabah Havr limam.ıa 

e d.. . .. ,,.,n ·· 1 k t b ·· • · 1 vası•asile Kurum v~znesi- h"" d ı ·ı· t Jf " ' llııştir • 5 ı soy emiş uruş e erru eyıemış er· Belgrat ı A.A.- Al· ucum e en ngı ız ayya-
..t t - ı::ı.. • dir Bu " rada Aşag~ı Ale ne teslim edilmiştir. y relt~ri bu sahill~rde büyük 

iV'. t:sJ1• • oızj...,. . . · "' • maııyll şayt- t uao<Jlavya· 
llıı "' pol t k k k Bu arada B~sibaba kö 6 "k" Al t l · · · " lik h~t d . ı ı amız vışı. öyü 47 lıra 85 ~u· ya tt-cavüz ~decek olursl ı ı man pe ro gemısım 

llıub\t~ iıtikı:fı~, herab~ r ruş. Büyük Zeytunluk 57 yünden Doktor AhMP-t y d d h 1 boınbıllamış\ardır. Tayyare 
<tfaı d a •le ~ ti ı· M ı 1 52 ı · 10 : Rüstem ile Vasıf Riistem ugoslav or usu er a ler buradi!n ayrılırken oe 

Ord a ıt · u ıu ıra ızraK ı ıra daölara çekilmek için t~d· 6 

1 unıı.ı.. • Kahra k V k f Sl ı· y 1 de Tfü.: httva Kurumuna «. miln alevler içinde bat· 
1 tı6rıı.ı",rı.~a .,. . At t""nıkan uruş, a ı ıra, u birle r almıştır: Fakat Al· mukta ı"d'ı. J< ı u a ı k Al k 8 ı 25 er lira tl":berrü ~ylemiş 

1tirı'lrıı '' Yt-liştird" v•ur e arı t.vışı 2 lira 15 lerdı"r. manların b":>yle hir taarruıa DCJı•c"'Otna ske•1· 
ij .. ~ güv.. . ıgı er . kuruş ve Kapusuyu da52 ~eçmek için 15 gün daha •n • 

"~ve b uh~ıı dü nıyoru1. . -- --- -·---- ----· ---·-- hıııırlık yap·naları lazım· deriyeye döndü 
or;., •ıırk lı tarı i~Y~yoksuııuı~ Surigede 1 /kinci /nÖııii hk~nd,.r\ye 31 A . A. -
z "ı hit ~~· 'fürki ın e kıvro . dıAr. b Şu ki Akd aııid~ ltalyan 
"'"' blı 'löht " y~ rnürt"fft.lı zaferı·n ı·n len an te aZı senın ·ı .. b d k 
•· 0 nı ·· ,a~aın k ÜJup biteni ~ r harp g~mı ermı alır ı .. · 
'"ı bir a~~~ff .. u h._a tadır . taşkıu lığı tan sonra lngiliz Akdeniz 
,iıı içi lıkQrı Yatı tı.m Beyrut 31 A. A. l3t>lgrnt 1 AA. Yu· filosu kuınaodanı donan • 

",~ tıd" ve b F 2 l inc i yıld ·• Ü 1Ü 
_j lt-b ı.. 1d .. 111 ,. uzur ranHı mak&mlan Suriyr· goslavyııvı t••rk~derak Al· ma efradına hita'>en bir .. v ~1J1 L etrn . . d B .. ' tl k d k ı" Q" 1•ii\;.Q . ernızın e ahnaıı m~vzıi euuıiyt>t ugun ı<U anaC "l nıaııyaya döııen Alm ıı te emriyevıui neşre ere 

~t~ ~ııı:ldığ, t lf~1i:~•ıı ~aklin· t~dbirlerini arlhrmışl rdır. baaları, Apartımanlarında hf"rkesi ayrı ayrı tebrik 
( ""k ~111 tan1 b' ~rdır Hal Tramvay snvislerioin ye· Şaham1:t le dolu istiklal ki oröblelni bırakmaktadır etmiş ve " çolc iyi biı· iş 

"rla ır hu .J k b A 1 "1"şk~l gi.ıı liı~ ~ur Vt- rıio~ ı başlaması içi n icap har' >inin en parla ir !tay lar. Bunlar partıman sa gördtik ,, demiştir. 
,0 . olnı,81 1

• ışlt·rılt- edeıı le.1hirler alır nu tır. fasını teşkil eden ikior.i hiplc:ri ııı:- yakında tekrar - f. d .;.-:;, 
1
· 1~ .. b'-:.Y.tcl .t,;" 

ıııl l\ı,1 .. M· azıındır Ş k f . . 21 . . kıt ınları ~ n stao u a gı • ı .. am me t l · 1 lnöııü za erınııı ııc1 do .. ıı.-cekl~ ini a iylemı~: r· 1 1.ırıihı illi ş . · ep tn açt mış ' mek üzere Belgratta rı ay· 
~ )'" Uğ • Yurdu, b!ırniz lııö tı~Suriyt- dabilindf" l--ir şe• yıldönümü bugiın saat lh Jir . ralmış\,.rdır. ltalyan tebaası *"'' teub~'"'~•lııaliı ,'.~ bbdite h~rden di~er bir şehire da Halkevind,. p rlak tö· Yugosluvyadaki lngiliz Ja kalıııamıştır. 

,j ıaYtaııl r Cri but5ııı tıldı - ~ıtmek için mahalli f rım· reni,. kutl a nacaktır. Tört:n 
fı' ~~ 'ıl•nı kık ""' M un dü•ıy~ sıt ınakamlanndau v,. iku sıaat 16 da başlıyacaktı ... 
r' O' t~dır. •ı>ttt ile kar almak mecburiyeti konul· B iıt üıı vatsnda~ lar hu tt;. 
J ~•rlık ~ıt~i Şef k' ınuştur . Grt-v Y•Jıan ~ehir rt'nt> tiavetlıdirlr"r. 

,t( atı,~ · . t' 111li\cı~r 1
• •ııilli lt-rd .. kuruları askf'ri mah 

ı.. ıçırı d a ı nıızi ko k 
ltf.ll~d Utnı d ru ~ıııı-lt-r faalıyetleri ııı art 

lİc~; lışrtı f'ıı &t'ce v:"· .. <liıı • tırınışlar<lır . 
h>fl/ b"tık ktadır. n :. gundtiz 

~ 'll'ıed 0 oyle ı · 
1 ır 1 Ylık b e lrı011 .. >ır 
·.1e ~ "ııtd ıı- kud u gibi 
'' ,-· · ' bl.lt tcti11 b 
t"o" J ııı blıllı ~ıırnası ~ş> 1 
t/~;' ıını,_~ ı . bızinı 

,:A, lır · 
111· rıı nıet. 

J.\lnıanıara g ü e 

Berlin 30 A.A. Al· 
Olan ajansı bildirıyor 

Vişiden g,.len ha· 
berlere gör~ Suriyeae sii· 

-
kıinf't a•dt>t t>tm~ktedir. 

G f' naralDen:tin aldığı tel bir ı 
lerin dev..trıH muvafık ~Ö· 
ı ü1müşhir. Genaral, Surİ· 

yt-de yeni bir hüku net 
teşkili için Suriye .ricalile 
temaslarda bulunrnaklb .. hr. 

sa NDAK1KA 

Aln·ıaıı Elçisi 
Beı li1ıe gitti 

VaziyPt çok gf~rgin 
Belgrat 1 A.A. Al· 

maıı E.tçisi Berline ~itmiş· ı 
tir. Hitl,.re şalıııan 1zahat 
vrrect·k ve Hitler bu iza· ı 
hattan so:ıra kati kuranın 

1 
verec«~ktir . 

Yııgoslavga 
Alınan teklifleri· 

ni reddetti 
B .. lgrad h.A. A. -

Almanya, Yugoslavyadtın 
üçlü paktın tastikini ve 
ordunun terhisini istemiş· 
tir. Bu talepler reddedil
diğinden Almanyanın bir 
ültimatom vt-r.nesi ihtima 
lin.Jen bahsedilmektedir. 



-- . - -~ - -=---~-- -

11 önü Kır 
Kosuşundo 
Atletıeriıniz iyi 

d rece aldılar 
lzmird~ 30-3- 941 

paz&r günii yapılaa Lııönü 
Türkiye birincilikleri Kır· 
koşusuna iştirak eden ta· 
kımımızın ferdi tasnifte 21 
inciliği aldığı, Atletizm A· 
ianmdan Böl~,..ye gelerı 
telgraf tan anlaşılmıştır. 

21 nci gelen atletimiz, ge 
çenlard şehrimizde yapı 
laıı 3öhrele" ara ıGrup3irin 

Al"tan ~ve [tal ~ 
qan tebaaları 

Y ugoslavyadan 
süratleuzakla~ 1 orlar 

ciliğini kazananğEthemdir 
Taktın tasnifind" onuncu 

dereceyi aldıgımız 

tahmin ediliyor. 
İnönü Kır koşusuna 

0
44 bölgeden 200 seçme 
atlet iştirak etmiş 
olduğuna göre, Bölgeuıi· 
zin aldığı derece şüphe· 
siz ki çok iyi ve ileri~i 
için ümit vericidir. Takı 
mımız bugün izmirden ay 
rılarak Perşembe gHnü 
şehrimize dönmüş buluna 

• caltır. 
S er i bisiklet ya 
ı ışlara başlıyor 

Geçen tl!ne seri bisik 
let yarışlarını intizamla ta 
kip ve ikmal ederek Tür· 
kiye birinciliklerine işti· 

• rak ettirilen bölgemiz bu 
yıl birine\ grupa alınmış 
ve lstanbul Ed\rne - h 
tanbul arasmda 19 mayıs 
ta yapıl cak Y41 TtirkiyP-
birinciliği bisiklet yarışına 
iştirak etmek için seri va 
rışll\ra başle .. mak üze~e 
federasyondan talimat al· 
mışhr. 

Bölgfl! bisiklet ajanı 
faaliyete geçmiş Bölgt! teş 
kilatın(dahil gerçlik klüp 
lerine tamim yaparak ya· 
rışlara iştirak eder.ekleri 
tespite başlamışhr. 

ilk yarış ~nünıüzdeki 
pazar günü s&ba}n 60 ki 
lometre mesafe üıerinde 
Antakya Topbo~azı-An 
takya arasında yvpılacak· 

tır. 

Müteakibeden her haf· 
ta yapılacak olan yarışla· 
rm meufeleri 75, 100 125 

~V<' 150 kilomelrt!dır. ' 
Bölgemiz: Bisihlet bi· 

rincisi Mustafa Kurtcebe· 
nir. hast oluşundan dola 
yı it'-' yanşa iştirak ede 

· miyeceği öğr~ni1miştir. 

Belgrat 31 A.A. - ıtl!I 

yan stefani ajansı bil iiri· 

yor. ıtaly.-nm Betgrttt 
Elçisi Yugoslav Hariciyf! 
Nazırmı ziyaret ~cıerek 
görüşmüştür. 

Yugoslayyad~ki Almt\n 
ve ltalyan tebaası süratle 
çekilmektedir. Dün Bın 
Alman vapurla Yugo!'laya 
yı terketmiştir . AlmllO 
tebaıısını giitÜrP.cek son hu 
susi tr~n de bugün Bel· 
grattan ayfllacakhr. 

Yugoslavy -ı taz-
yik ~diHyorınuş 
Belgı-at 31 A.A.-

Röyter bildiriyor: BArlin 
hiikumeti Yugoslavyanm 
üçler pakhna karşı vaziye 
tini .ıydmlatma· 
sı için tazvik yapmaktadır 
Almanyanın Belgrat Elçi · 
si diğer tanftan H1rvat 
şeflerile ~örüşerek Yeni 
Avrupa nizommda H•rva ·· 
tistana mümtaz bir mevki 
verilecfığini <le vadeyle· 
miştir. 

ihtiyat sıuıflao 
henüz çn:ğnlmadı 

Belgra! 1 A.A.- Ofi 
aiansı b\\d1r\yor: Do\aŞtln 

şayialllra rağmen Yugos

lavyadaki ihtiyat sınıfları 
küt!e halinde silah altına 
çağrıımam1şhr. Yalnız ih 
tiyati bir tedbir olarak 
ihtiyatler tslim görmekte· 
diı ler. 

Soğukkanlılık 
Be\grat 1 A.A. - A

vala Ajansı hl\lİca soğuk 
kanhhğmı muhı.faza ede
rek endişe verici propa 
gındalare. kulak vermeme 
sini tavsiye etmektedir 

Yugoslavya bitaraflığı· 

n1 Vt- ko111şularile iyi mü· 
nasebet idames;ni teıniıı 
için uğraşmaktadır. 

Yugosl·.,vyan'n 
'teessürleri 
Bel~rad 31 P. A. 

Kral bir emirnam~ il~ Yu 
goslav Erkambarbiye Rei
sini kkı,üde sevkeylemiş· 
tir. Geçen cuma güniı İs
veç .sefirif'e ynpılan rnües 
sif tecaviizde;ı dolayı Yu· 
g,\slavya hükumeti teessür 
lerini, bildirmiştir. 

Afrikada • 
Di ~dova düştü 

Kahire 31 A.A.- Ke 
r""nde kazanıla büyüle za 
ferden sonra il~ri harek"· 
tine dt-vam eden ıngiliz 
kıtaları süratle Asmaraya 
ya\c:lsşm8ktadır1wr. Diğer 1 

taraftan Diredova şehri de 
zaptedilmiş ve bu su• etle 
Hı: ~h .. ist:.unn denizle son 

yegane muv Stıla hath da 
ln~ilizleri n e l ine düşnJÜŞ· 

tiir. 
Haramı 30 kilomet;e 

uu~ındftki mtibim bir nok 
ta dı zaptedilmiştir. Esire 

rin miktarı gitti~çe art· 
maktad•r. lta(yanların ka· 
çarken bıraktığı fada mik 
tarda top Vt> harp malze· 
m~si toplanıyor. 

Fransiz geınilefri· 
nin h?reketi 

Londra 31 A. A. -
Cezayir açıklarmda Fran· 
sız toplarının lngiliz gemi· 

lerine ateş açması lng-ilte 
rede büyük bir infial u · 
yand1rmı~tır. lngiliz do· 
n•nması Akd~nizde lnp-i· 
liz harp gemilerine karşı 
Fransıiffl1 m ateş ac;masmı 

t('essür ve teessüfle karşı· 
lamakta ve Vişi hükumeti 
ne hücum etme~tedir. Bu 
~azetelere gön~. Frantıız 
g-:ıni!eri Almanyaya v~ril· 
mek üzere alüm\nyom, ka 
uçuk ve diğer harp mal· 
ıemeleri taşımaktadırlar. 
Ingiltere kdeni zde ltol · 
yan gemılermi ımh 
uğraşırken Fr~ ııı 
arruzuna uğr. _on· 
drada. çok fen: . bır intiba 
bırakmıştır. 

Aınerikada de-
rin bir infial var 
Ankar~ 31 ( Radyo 

gazetesi ) - Cebelüttank 
civarında Fransız top\C\rı• 
nm lngiliz donanmasına 
ateş açnıası. AmerikaJa 
çok deriıı bi~ infial uyin· 
dırmışhr. Açlıktan kurtul· 
mak için Amerikanın mer 
hametini tahrik t!derek bi 
raz iaşe maddesi alm•k 
istiyen Frunsanm bu hı • 
re-keti Amerikanın hattı 
harek~tinde Fra·ısaya kar 
şı belki de bir degişiktik 
husule get(recektir. 

Yıyecek aıuacak 
Kırıkhan 'E.ğitmen kur· 

su müdürlüğünden : 

Mımafih her koşunun 

tasnifi ayrı olduğundan Mul' 
tafanm hasta\tğı kendi.sine 
büyük bir şey kaybettir· Kayıp şahadetname 
miy('cektir · ı 939 da Dörtyol un o· 

1 - Kursun iki aylık 
ihtiy ıcı olan 39 kalem er 
zak ( yiyecek ) açık t-:ksilt 
me ile satın alınacaktır. 

2 - Eks ime 4,IV,9 ll 

Belediya Muha cakh iUtonlundan aldığım 
siphği Şahadetnameyi kaybettim 

Münhal bulunan Bele· yenisini ... ı .. ragımd:.tn eski-

dıye Muhasipliğine Mhli sinin hükmü yoktur. 
ı:.ml~k Müdür Vekiıetinde Dörtyolun Ucukh Kö· 
bulunan Hüınü Ökten na· yünden Hüseyin Seçer 

k\I ve tayin edilmiştir. Teb -
rik eı.4er bnş- -rılar dill'ı· 

ru. 

eşritiyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.wathuıaANTAKY A 

·cuma günü Haat 10 dil 
Kn ,ı.. haıı belediyesinde ya 
pılacaktır. 

3 - Bütün eşyanın 
muhammen be<le li 8449 
lira 90 kuruştur.~ 

4 - Muvakkat t~mi • 
nat yüde 7,5 tur. 

5- ş.utname kut s mü 
dilr!i.iğün<le göruleLiJir, 

Aç1k : rtht rr• 
Antakyrl icra m~:nu: lu 

ğ'nudan : 
Bir alacağın tt>mini isti· 

fası için haciz altına ull'h\ 
8!) lira kıy m"!ti:ı l e va 1 'H 
pla\ca numarah lİ r ıHlt't 
ufak k ·nyon 15- 4 -94 i 
tarihine raslayan sah günü 
satlt 9 dan ıı~ kadar An· 
takyad·, kaio Haiay Gara· 
jt da açık arttırma llt• sa 
tı lacaktu:. 

Mulıammen k,y,11etiniıı 

100 de 75i elde ec.lilnH·di· 
ği takdirde 10 ıün d h 
uzl\tılarak25-Nısan -941 
Cunıa günü ayni mahal ve 
saatla iKinci1aç1k 8?'lt!rma· 
sı yapılacak ve en çok art· 
hrana ihalei kati·yesi icra 
ed!Iecektiri. uteklil~rin 
mezklir gün ve saatte mü· 
ıayede yericdt: hazır bu· 
?unmaları 1üzumn ilan olu 
nur. 

ilanen tebliğat 
lskenderu da oturan 

Selim Yılma:'ın v~kili Ali 
Ilker tarafından yine Kırık
haı da oturan Mımuk Ekşi· 
yan kızı Mari aleyhine ola· 
rak A1?lty~ Fluknk mahke· 
mesinc açılan ifraz ve tes· 
c1' Jttvasmın duruş Hltı· 

da : 
Müddei ıtleyhin mahal· 

li ikametinin m~çhul olduğu 
anlaşılması üzeriıır: ilanen 
t~biığat yapı1ma"ına Mah· 
keme karar verilmiş ve 
duruşma 29.4.941 sah gü· 
nü saat 9 a talik edilmi~ 
olduğunda.ı ayni günde 

Mabkeıneye gelmedtği tak· 
dir de duruşmanın giyabın· 
da yapıl,lcağı ilaMn t'!b· 
liğ olunur. 

Elbise y :ıptınlacak 
Hatay Naha Müdürlii-

iZünde : • 
1 - Yol amelesi için be· 
beri onbeş liradan (100),ve 
çavuşlar için yirmib~şer lı· 
radan {l5j taktın dbi;enin 
da\r~deki nümünesine uy· 
gun olarak kumaşile imah 
açık el.:siltmeye konınu~hır. 
2- Tahmin bedeli (1875) 
liradır. 
3- Muvakkat teminat(l 40) 
ıira(63) kuruştur. 
4 lhal~ 16 - Ni'!lan - 941 
çarşamba günü sııat 16 da 
Antakya Nafıa dairesinJe 
toplanacak ınünakasu ko• 
rııisyoııuııda yapılacaktır. 
S- İl4tekliler ticaret od • 
smda kayıtlı buıuııJuğuıul 
dair vesika ile muvakkat 
teminatı t ,d;ye ettiklerıı.i 
gösterir evrakı mfö~hitr.) i 
komisyon riyasetine ibra ı. 
t"lınelidi rler. 

Pamuk çiğidi alı
nacak 

Açık eksiltme ile 25 
ton Klevlant pamuk çiğiti 
mübayaa olun•cakt~r. 
15,4,941 günü saııt lO'du 
ihalesi Ziraat müdürlüğün 
de y ıpı1aca~rndan taliplt"
rin mezkur müHüriyr.te 
uıüracaıı11arı ilin olunur. 

\ (' k \ .. tt r r 111• 
Sl11h ':'Hukuk ıv1 ıb \;i\%e 

kelncsi 1ders ;~~l 
Taks\ın: kabil oh11• • ı Otıdeı 

ğından satılarak hissed~ 1ı -h ke 
lar arasında be:leliııİll ı ~ 
laştırilınası 11 kara+' "e'~J ~tt 
VP. tP,ffil\ 'DUH ,..h\i \flJ r -,:
marİfetİl~ 1000 lira ICn'~ V 

1 
ta'k<lir edii·~n Ar,eakV' ~' 
Samurlar m thallesiııde şl l' • 
...-e B,,.devi bah~esi kıt' l l 
da 309-ı:Hr.Sel nulJ't ıı\, 
velce Tarla halında 1 

hal n y dai öz bato11 ~ 
rin1~ kurultntı' cvi .ı "i ~1 
artltrma ila.11 'l.7 -3 ~ i 
taTıhind n itib lren 'I '1 ,. 
gün müddetle açık art 
maya çıkarı lınış oluP ~o 
4 -941 çar.;amba göf1ı.I~ -...... 
at 10 dan 12 ye kad•' V 
tak ya Sulh Hukuk M•b tr Ve 1' .. 
mes\ Kalem dairesinde ,t 1•k v 
rincl' arttırması yapıl,.: hasırıı 

M h 
tı .. , 

tır. u ammen kıy mil d ... l}İiıl'· 
100 d~ 75 ini bulıl1' 1 dö,/ 
takdirde 15 gün dah ~ olduu· 
tılarak 1-5 -941 pe!1·p( kc .1 

be günü ayni saatta ık~ k·"'rı 
"b 1 . . . ·,v l.lt't ı .a esı ıcra edılecektı ~ c, 
ha fazla malumat aı111• ~ 11 

\ 

teyenlerin 970N un''1~ <li .t 
Dosyaya mürac'i11tlatı ~1 

f; olunur. 
· Açık a,-ttarnt' 

Antakya icra meıJJ~' 
•·undan · n • • 

Bir alacağth teroiC1
1
; 

ti fası için hacir: aıtı11• 1 
• ~"'' 1. nup P'l".ı\ya çe vrıl•.. llıı 

lcuar verilen 939 r 111/, P,,.ti 
Doç markalı ve ( p_ol~1 Balo 
36) plaka numaralı ~ lörı rı 
lira muhammen kıY /, \t~ ; 
Bir adet Binek ototJI Ilı 11

' 

makinasmın 18 - 4 f '~l 
Tarihine raslayan cıJıf''' b J 
nü su at 9 dan 11 re ~ .... aşırı 
Antakyada kain Ciıı'I' 1 ~~ 
G~rajmda açılc atrtır ~· 
yapılacakhr. ~' ~ 

~~uhammen kıy el 'f 
100 'de75i elde ed11 '; ~ .. 
diği takdirde 10 d•b~) 
temdit edilerek 2~ ı Cüın 
941 pazartesi iü~U .1, Mt:c 
mahal ve saatta ik•tl~e lii) 
arttırması yapılan . ~,ıı tC\pl 
çok arttırana ihaıeı 

{ l"ıı 
si icra edilecektir· 0 Refi 

lsteidilerin rnua)'idt 
va saatlarda müıa'I ,_. ••kc 
rinde hu.ır ~ul&J 11 tıtıa 
lüzumu ilin o(unll'' ıtııı, 

ilan 
1 
,.~ u.~ 

J 11'' tl:ş 
Beyııelhar.ıb ..,e {,-tı fcv 

ıagırde ki v6~tf ~,,. ır• latı 
rin 941 senesi ic i{/, 
hafta temdit t-dillJl''f.~ "~ 
ihalesi 4-4 _941. •b 

.. (1 ... 

ras!ayan curn a gu. Je 
le vakıflar idares•"·t ~ 
lacaktır. Ve buoll 

8~12 
vakıflar idaresiıtdt.11 . ~ 
dor ı ve meınleket~{'J • l,k 
telif yerl~riııe .. ' ~' 
isteklilerin OJll,ı lı ·r, 
ilin >lunur. 

G iindiit,;;, ~~·· 
Hu akşa ıod•~~~ ~ld 

l 
~~: ~~ 

l 'l. numara ı e~ .~~ 'tt 
Bay f ekinin iJÇll/I idi 

Halk ~J; ..,, 
ViYANA Sf)'Jf M_~ {!~ 

YORUM "'e,,.'fıt 
HIRSIZI..,... 


