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v Baş muharri ,; 

\.J'lteı.. • 
~ ş · . Yt 6 tt } zılar 
~ tı}at~J;: ı·· h 

iorıdc 'l "' urı1 dm& 
• b"r k ~ 111"Jidh· 'anlam. 

l'lıtl!e . d 
alınır ~ · 'Sın "'n5h•tuş 

[Sayısı heryerde 2 kuruı] .. Salı 
.s.u,,;--çE"ii:iik-

f\Jeşriyat '/ıüdii:-. 

Abone:Yıllığı: 5Lirıı 
Yabancı oiemlekt"tlere 
8 Lira ,Günü geçmi~ 

sayılar 5 kuruş 

Telefon: 1 ·46 -P. K. 24 
~etpe indir 

fiEıt Gu aa: 
N UbLEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK tlAZETESI 

uB. Millei-Me 
TESiS 1928 YIL 12 SAYI 2747 ADRES ,·vENIGÜN:ANTAKYA ~ 

~--=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~=~;;;:;;-~~;;,;;;Riöiiiiil--iiiiiiiiiiiiiii--;==riiiiiiiif .......... 
lisi 

- ~'lJQ Korunması ve yedek 
1.1.b<.glar hakkındaki mu

rtdde/ kanurılarz kabul elti 
h Ankara 7 

Buvuk ~fi A. A. - lanmr.k üzt-re da~ılmışhr . 
~iin ·· 1 let Mt>clis' bu 1 

rı.. koğl~derı son t' 1 Tahsil mDddeti kıHltılacak .. ra ı; ra op a· 
ııun ava Koru k Ankara Yedek su· uUonu8Q· . ııma 8· 
tadilin ıncı nıaddf'ainin btty ve tatiıikat okulları 

• ı e ve d.,. d ile askeri fabrika ve mü· "" f!te ek f '~er mat de· 
ait kıan 1 •krıllat ilavesine esseselerdeki altı avlık tab 

.. dek Subn layihası ile Ye· sil müddeti icabırıda Ge· 
karıı.ın la 8~hl~r hakkındaki n,..J Kurn1ay Başkanhğınm 
Yet kar/·\ asını ınüstcsceli t~klifi üzerine Milli Müda 
kabuı rı e lllÜr.akere ve faa Vekaletine 4 aya ka· 

et · · tuırıanı . blıştır. Meclis dar indirilecektir. Bu tak· 
deleri e~ndeki diğer mad dirde ahı nyhk asteğmen 
•oıı 11 aıu~.akere ettiL ten hizmeti indirilen müddet 
~ guuü top kadıu uıahl caktır. 
8eka l k · · · k ~Ql\"kunı r ı veıgısı anu1ıu 

d Ank, •ldı, Yakında bOyOk Millet meclisine verllJyor 
;n "e ~;k - ildcar ka· icab r.dl"'ceıc ve bu suretle 

a ınllleaı h eklerden vergi medeni kanun bazı madde· 
t~~lifi Bu ".~kın<.!akj kanun !erini değiştiren bır layıha 
1

'.' ın ın11:u~ Millet Mecli· hazı!aııacaktır. 
rıod telıf ~ .. ·--......-------.-

'

. eıı 11,.,. .encumenle· 
1. ""'~tı• 111 eılllışt ırş ve ıon şek. 
Yaşıııı ik ır • ..Buna göre17 
ltlekt •naı t . L· ebe nuş olan 

dıt tabai) veya ber hangi 
c.-, .. 

aın c.trn rnu~as,...ses\n e 
askerJj~ ,.Yen kaz.lada 
olan Vqzjf •• 
b 'rk ı . 1 tsuıı bitirmiş 

U! el( er 1 
ı.· llııdukı ev enmemiş 
·arlı~ arı takd· d b 
b~ "ergisi v ır e e· 

0
urlar. eımeya mec 

aj \l "er~ i ı. 
b ~- klind "8tanç vcrgi-

ega e tarh d. 
~ t İtı l ılecel; ve 
'b:~~l~rın1~n 8.~ ' senelik ka· 
ı " arlık ,.)'uzde onuııu 
~Ufb Vcro· • t,. h 6ısı olarak h · 
t"ıuı Odeıni U· 
bı acakı d Ye mecbur 

•t k ili' it ll b· 15ıt· ı ,L • • u paranın 
lt k ııalınect ._ 

, .1 
1 mı d e .~alRcak 1 eler • • Çok ç 1 "c . .e Y•rd, . . ocuk u 

1 • ıçtııııai m ıçın sıhhat 
cı,fl rnua.v 
h t- "cr 1 ı eııet veka-
rt!k c~~ktir 

l l hkıtıda .. .. 
td·ı lllccti,ind B ııyulc Mil
k 1 CCck O} C l'Uİ.izakere 
llfiu n b 

t rı lckli · u lneıele 
ltt .k ııı aldılct .. 

t •ta .. n ıoıı . 
1 ınıu,, 8 çilu e .. 
''tarı, 1 bir Qj.. uze . 
~lll ll•cakt ~rnnııme 

t:dc b ır, Bu . 
tıin ih ı cıt · •( rıtz m· 
neti dıs, •• ,(, At vcrıiıi-
b c""ırı n llrtu d'l 

Ütii 11ıı1ıa b· ıe ı e ıı 
ıı t f •lrn · · <!t~ l<tt11 eıa ıçin 

lık ~~dil Ilı .,;~ l•ltreuiJc 
oı~n,. u d~ti tı~·< • nı~nh 
.. c,ı1. ,, ıra ve t . 
''Yeti " 1 Ribj •ırıh 
~i: ha~k ' dultuk 

>tflllı- ltıdrt V&• 

b·~t v""td· ı baz, hü. 
tı ı er ttr f ı "Cektir 
~e 'l t hlcı L • 

tıun ı c be~ . ~u llİ1.am 
lttb''- arJık le 

lııttı •ıt•u •nıuıll . 
~~ n "•nu:ot g Çİldiki 

~-dd u llı~d .. 
cl~ri . rıarıan 

'"''rl tadtıi 

Valimizle 
parti Müfe· 

fişimiz 
DDn SDveydiyeye gittiler 

Y alimiz Şü:Crü Sökmeu 
Siierle parti Müfetişımiz 
ı:alıkesir m~bu~u .Eahre•~· 
dırıJTirid oğl" dün ögteden 
ıoııra Süveydiyeye gide· 
rek bni teftişlr.rde bulun· 
duktan sonr:ı akşama şeh· 
rimize dönmüş! rd ir . 

IJilli hegacan 
YUNANiSTANCA 
•on baddlnl buldu 

AtinaJ7 A. .- Yunanis· 
tanın h!!r tarofmdn 1 üyük· 
.bir milli heyecanhüküm ıür 
me\cte ve yer ~er 11um yi~· 
l~r yapılmaktadır. ' Bugün 
Atina c1tddclerinde çolc 

büyük bir nümayiş y pıl· 
mı~ ve 1ngiliz a kerleri 
omuzlnrda gczdirilmivtir. 
Hel~ kütleleri ba9larıodı 
müz.ika oldu~u halde lngi· 
liz, Türk, Yunan, Yu
goslav, ve merık n b y· 
raklarile donenm•t olan 
llna. caddedo .bir .rııt ni g 
çid tpmışlardır . 

1ak,.donya ve Trı'~Y • 
duı gden haberler ora• 
lardada bcyacanh ·nunıayi 
ler yapıldı~ına bildir mktc· 
dir. Yunaniıtana ,çok mü· 
bi rn mitard İngiliz t yyA• 

•~ ı; ile külliyetli miktarda 
.. arp ıtn lzemeıi gelmiıtir. 

Balkanlar 
cephesinde 

Yugoslavya muannidane 
bir mukavemet gösteriyor 

i~. tiıw 7 A . Pı .- İngİ· 
liz Har~ciye Nazırı ı:.de n 
Belgr~ttaki İngiliz Sefirile 
telgraf ve telefon mub-tbe 
rafı tesis etmiştir · S efir 
Almnu til~Varel~ri ni n Bel 
grat üzerin ,.. yaptıgı aman 
sız br>mb!lrdıman hakkın 

da Naz1ra tefsilat vermış 
tir. Fakat bıı telgrafl.tnıı 

ne~ri henüz serbest d ı,ğil 
dir. 

Yug~slavyadan gelen 
haberlere gör.:, Yuguslav 
ordu~u Alman hücumuna 
''arşı muanrıidane muka· 
vemet göstermektedir. Yu 
gosl&v bükiimeti Selgradı 
tal ıliye ederetc daha ce· 
oupta bir yere hükumet 
tllf!rkf"zini nalcl~tmek ve 
oı dula ram Sava nt:h!'iı in 
ceuubuna farleştirerek O· 

rada kati müdt'f aaya ge:ç· 
mek. tasavvurundadır. 

Almanlarııı Bulgaris-

taud ıı 12 fırka ve Yugos• 
lav hududunda 8 fırka 
asker tabşıt eltiklert haber 
verilito:-. Alınan kuvvetle 
rı Yunanlıları oyalamak 
mecl:ıu riyetinde olduğu gi 

bi,m~ riçı n gerisindeki f ürk 

o n lu,unu lb İlesaba kat• 
mak mecburiyetind~dir. 
Alman ileri hareketi dur· 

durulda 
Atina 7 A.A.- Şark 

c~pbesindcki Yun11n ileri 
hareketinin her tarafta sı· 

kı surette yerlerinde dur· 
dıığu resmen bildirilmek. 
tedir. 
lngilizler ~ Alman tayya

resi dü,ürdülar 
Aıina 7 A, ,..,,.,- Atman 

tayyarderi bur.ün Yuna· 
nistanda drama Sirez ve 
ve pire şehirlerine bom· 
b tp1ışlardır. C"!ph .. J~ 
ng1liı avcı tllyyareleri be~ 

Alman tayyare ini alevler 
içinde yere indirmiştir. 
Kadın va çocuklardan ölü 
ve yaralı va.-dır. S elanik 
Gömüleene bölgesine Al· 
manlar ~eyannam~ atmıo· 
lardtr. 

Yunem kıtaiara, 2 saat 
mukav't edi!meai !tahmin 
edilen yerleı de Ahna rı 
hücumuna kar~ı 12 saat 
mukav• met etmi~l r. ır . 
Alman tebllGln• g8Pe va· 

ztyet 

1 Bsrlin 7 A./.\.- Al· 
1 man tebliti: 

' 

Cenubi Avrupa cephe 
h,.ıiode Yunan ordusu ile 

1 

1 
anudan~ çarpışmalar de-
vam ehuelıcto ve .are at 

• 

SofvtJ.d(l~ki 

1

. A iman tahaşşüt merkezleri 
•iddetle bombaland 

j Kahire 8 .... . A. lrıgİ• 
giliz Hıı: vıı karargahının 

rf'smi tebliki 
Yu rıan.ist anda ki 1 o_giJiz 

hava kuvvetleri Sofyttdu.· 
ki Atman tah3ş~üt merkezle· 
rile Stromadl\ki Alman nalc 
liye kollarırıı ~iddette bom 
bardaman r.tmişt ir. 

Atina 8 A.A. · Resmi 
tebliğ: Yunaohlar loliliz 
kıtaf arınırı yardımile harbin 
ilk safhasında Makedonyayı 
işgal etmekte olan Alman 
!ara çok ağır zayıat verdir 
mişlerdir. 

Almanlar çok bOyOk mo, 
kDIAtla kar,ııa,acak 

Lonra 8 A.A.-. Atman 
taarruzu hakkında İngiliz 
matbuatının mütalea hüli· 
sası şudur. 

Şimalden yapılacRk bir 
istilanın kıymeti yok: tur. 

Aloaan ordusu Yunanistan 
ve Yuıoslav'{ad"' bir SJra 
dağfarlaı karşılaşacak ve 
buralardan ağır hıırp rnai 
Zflm,.sirıi geçiremiyecekler 
dir. 
MACARlST ANA YA· 
PıLAN AKINLAR 
Hudapeşte 8 A A . ..,-Ma 

car Telgraf ajansına göre 

bir Yugoslav filosu bazı 
Macu şahirlerinj bombar· 
dıman ~tmi~ ve Macar 
avcılaı ı muhtelif mıntaka· 
1ardı4 8 Yu~oslav tayya' 
reıuıı düşürmüşlerdir. 

Macar bükiifl>eti bu ta· 
arruz münascbetile Yugos 
lavya hükumeti nezdinde 

şiddetli protestoda bulun· 
muştur . 

1NG1LTRE MACARiSTAN 
LA MÜNASEBA TıNl 

KESTI 
Londra 8 

liz hükumeti. 
a . - lngi· 
M ,carista· 

n ın tHişın ı;ın 11skeri tecem• 
müll.'rin "' ü" olrnıtf.\ ·uın· 
rine Macaristaola siya i 
münaa,.batını kesmeğe ka 
rıu v~rruiş ve Budap ~şte· 
deki ~lçisini geri çağırmış 
tar. Londradalci Macar El· 
çisi Harici:1e Nezaretine 

• davrt edilerek vaziyet keıı 

di: ine tef~im olun~ıuştur. 

me•odik bir şekltı fe i nkı · 
şaf eylem,..ktedir. Hava 
kuvvetleri ordunun. il,,ri 
hareketine müzftbaret ~t· 
n ekt d irl,.r. J}elgrfttt.l µıiis 
tabkem kale, çok kuvvetli 
Hava teşekkülltf mix tara 
fından bombardıman edil 
miş ve yangılaı çıkarılmış 
hr. Y.u1ıaniatauda -birçok 
düşmaJı layyar~j taprip v,. 
imua ,dij~ıt;r. 

Yugoslav; 
ordusu ,. , 

Arnavutl!!Oa ı,.doOı:u taar
ruza ,geçti 

Sofya 7 A. A. - Yu· 
goslav radY,o&unun bu ak· 
şam upı!c~tiğ~ b,~ tebliğ, 
YugCl.sla v ord~sunun Ar· 
navutluk hududunda tid · 
detli 1ıir topçu huzı:)rğrn· 
da• ı sonra taarruza c.geç· 

1 • ' 
tiğini )Jildirl,Jlektedir. 

YenigOn: 

Su sabah saat 8,15 te . 
Londra Ra !yosunun ver • 
digi bir bab~re $Öre,. Yu 
goslav ordul!'-rı Arnavut· 
Juğa girerek l~kodra şeh· a 
rini !şıa~ eyl,.mişlf"rdir. 

Sovyet matbuatının takdirleri 
~Vıoskova 7 A.A.--Sov 

yet Rusya matb~atı, Yu· 
nıln ordusuııuo S\roma 
vadisinde Alman hücum 
Jarma kar~ı gıls! ~rdijıi ... kud 
retli mukavemeti !aıtayiş)e 

kaydedert:k Almanların 
buraca muruz k~ldıkları 
müşkülattan bahsetmekte· 
dir. 
lzvaatlyanın bir mak~••i 

Mo:ıkova 7 A. A. -
.. lzvestiya • gAZ.!tesi, 

" .sulbü kuvv~!lendirecek 
vesika • ba~lığı altında 
.;eşrettiği · bir mak~li'de 
Yugoslıtvya ile So'ıtyet 
Rusya ara.ıında akdedilen 
paktı mt>dib ve şena ede
r~k bunun iki t.mernleketin 
temttyüllerine uygun '.'>bir 
v~sika ol~uğunu, bu~P.ak· 
tın bükumlerinin ~arp de 
vam ettiği , müddetç~ de 
Cfı ri , olacağım, Sovyet ha· 
rici siya.setinin temellerJnin 
sulha dayandığını kaydet
mektedir. 

SON .DAKiKA 

l'r:akta ,, ' 
Vıtzfyet karmakarıfık 

Naib T.Qrklyaya geliyor 

ilatdat 8 A. A. -
Reşid Ali G~ylaninin bir 
darbei hüku et vapcnasl 
üıerine Basraya ıiden 
Kral Naibi Abdlililab rad 
yo ile Irak milletine hita· 
ben bir nutuk söylemit ve 
yabancılara ~lt-t olan ReşiJ 

Ahnfn gayrimeşru hareketin 
şiddetle takbih eylemiıtir. 

Şam 8 A.A.- Reş t 
Ali G~)'lio· .Bakdatta or• 
dudan bir lnarnmın ,müıa 
haretine rağmen kabin~· 

yi hala kurttmamıştır. Si· 
yut liderler ve eıki Bat 
vekiller k~mışlardır. Kral 
Naibi Bur4 fan a rılınış 
ve Türldyeye harnket ey• 
lemiıtir • 



VENIGO .. 

Erazi ica11 
M.E. Müdürlüğü den 

A.disababa Milli pi9ango •• 

Kaı·a1" s 

Diln Ankarada çekildi sııta gore 
Mil\i p~yanv.onun iiçün 

cü keş idesi dün akşam s t 
at 19 da Ankara sngı 
evind .. çekilmiştir Tert\ · 
bin en zengin keşidesi 

olan bu ç t•k1\işte ikram1ye 

kazanan numaraları sırasi 
le aşağıya koyuyoruz : 

Nasıl işgal edildi ? 
Kahir ~ 7 ~ 6... 

Adisababaom i şg:ı\i hak
kında gel,.n haberle re 1ö 
re~ bu şehirdekilta lyan U
mumi Yalisi ile kumanda· ' 
nı 5 nisanda şehri terkey 
}emişlerdir . Ingil1z kuvvet 

leri son iki gün içinde 
hayret verici bir si" rat\e 
ve günde 80 kilometre 
ilerliyerek Adisa baba Ön· 
leı ine varmışlardır . lngi 
liz kuvvetleri şehre girme 
den evvel şehir deki ltal -
yan kadın ve çocuklarının 
hayatını muhafaza için icab 
r.de u ted:Jirler alınmış ve 
bu tedbirlerden dolayı 
ltalyan Başkumıınden\ı ğı 
(ngiliz o rdusu Başkuma ıı 
damoa telgrafla teşekkür 
eylemiştir. 

Yugoslav tayyareleri Bul
garistan ve Romanyaya 

taarruz etmlf t 

Çek m"'C e köyünü , Çıp 
lak ziyar~t me v ·iindeki 
ınulıam nen s ·n .. l i ~· ic:ırt 
63 1 ra olan vt• Jaı oğ:u 
Frasuvadan hazine} mün· 
tttkil bulunun l.\razin ; ıı b\r 
senelik icarın!!. O' Ülal\ik 

arttır.ıa7-4 -941 tarihin 
dr:n itihııren 10 gü 1 müd· 
d~tle uzah\m•ştır . 

Ha~ im: Sedık T::\skın 6
31 

K atip : z,. ıi b·ı E~in Je 
1 D. : '124 Tari~i~itl' 

antakyamn Sofuıar ıt ı. . .,.,. 
mahaltesin\n 56 haoesı ·f!ı 
Zervent soy adil~ k~1', 
iken939 tarıh inde aynı ı:ıı,. 
hallenin 54 ve orhao 

111
1 

hallesinın59 hao~sinP 811
' · 

et ı.oy adi le kaydedıl:0 
20 şar bin lira kazanan 

numaralar 
31043, 51290, 103996, 

221999, 22'/323, :t33664, 
279740, 287324 
5 şer bin lira kazananlar 

24812, 36629, 48352, 
120975, 130530, 145517, 
150058, 244588 

2 bin lira kazananlar 
34796, 48337' 85265, 

1 >2G19, 109515, 134866, 
159143, 163078, 204867, 
276790 

1000 Lira kazananlar Adis:ıbabanm zaptı ile 

Sof)a 7 A. A Al 
r an Ajansınden : 
Bul~ar Telgraf Ajansmın 
bildirdiğine göre, Yugos· 
Javyava ka,.-şı yapılan Ai
men harekatma hiçbir Bul 

Taıiplerin yüzde ·yedi · 

bnçuk nisbetindeki muvak· 
kat teminat akçalari) le bi .. 

· likte 17 - Nisan- 1S4lper· 
şembe günü saat 11 de 
Defterdarhk ı 1illi Eınıi k 
Müdürlüğne müra ~;\Uarı 

ilin olunur. 

Möble yaptınlacak 
C. H. P. Vılayet ida 

re heyetHlden: 

o\duk\anndan son yoıı ~ 
bu soy admın eski aile ~odr 
reti olan Zer\lent so_'f ğııı 
m n tesciüne d"ir Ah '

1 ğlıl 
Halil ve bu Halilin ° 3 
Memduh ve A\inin 10,,,. ~ 
94 ·ı , . . 'd ·ı "' 1 tarınıı ıstı a ı e . e 

.. l .. erıfl 
olan muracarıt art uı ,~ 
yüzlerine karşı icra kthfl d~ 
tahkikat ve mı)rafaa 50~I• 
da : Eski ve yerıi soy • ,, 

··ıe 
rının yaııldığı vech u d~ 

8704, 14864, 21358, 
22101, 26815, 26832, 
33364, 35770. 35973, 

Şarkt Afrikadaki 1 taly.sn 
i mparatorluğuna soıı verı l 
mi-.: bulunm ktRdır . 

gar kıtası iştirak e ttirilme 
miş olmasınu rağmen, Yu 
goslav tavvarrleri Bulgar 
şehirlerine hücum ~derek 
ıivil halk üzerine bomba· 
lar atmışlardır . Birçok 
kadın ve çocuk ölmüştür. 

Bu\·~a r Açık şehirlerinin 
bomba ı dımam üzerine Bul 
gar hükumeti Belgrattaki 
elçisi vasıtasile Yugoslav -
ya hükumeti nezdinde şid · 
d etli protestol .ıı·da bulun· 

muştur, 

Sallık tarla 
ve bahçe 'er 
ANTAKYA GOMRÜ~ 

Antakya ve İskenderun 
Halkevlerini.1 ihtiyacı ulan 
11 kalem möble açık ek· 
sil tme suretile satın 
alınacaktır . ınale 12 ı isan 
941 cumartesi günü .saat 

15 te µMti \'ilihet mer · 

kütükte müseccel bu\ufl Jr 
ğ c elb edilen kütük kıı~ 
um tetkikinden anlaşıl il 
ve davacılar istidaları ~I , 
derece.tını tekrar etıJ11ş .ı .,,,. 
olup ahş v~rışıeki tı 
muaınelt leriııdr zP.r~t~ 

37345, 41763, 49033 
60960, 63159, 66600, 
66942, 69966, 72184, 

Oebremarfos i•gal edildi 
10 bin italyan askeri esi,. 

Kahirf" 7 A . A. 
kezinde ycpılacakhr. 

75234, 76004, 77712, tng\liz ve imparatorluk 
kuvvetlerinin bugün D eb· 
remarfos şehrine girmi~ 
olduğu resmen ilan edil · 
mektedir. Adova ve Gon 
dar iıtikam~tiııde rücat 
eden lhıl)'anlar durmadım 
takip edilmf'ktedır . ltalyan 
tarın son bi r mukavemet 

idaresinden: 
Muh&mmen bedel 4005 li 
radır. Münakanya gırmek 
istiy .. n\er muhammen be
delıu yüzdt~ 7 ,S t11miııat ak 

soy adile tanııunış ol . od 
ları için muameleler•~# 
mutazarrır olduklarıf111 el 
dala\"ma ilaveten b~ya0 ~ 
mişler ve ıaraflarıo b ıı' 
yetlerini bilen zabıtıı&',A< 
de yazılan Ali Nesifll I 
suzi dahi davacilar eel 

81892, 90053. 92547' 
95521, 96719, 99523, 
99811; 100256, 108732, 
1 l.'.>730, 113462, 116290, 
116997' 119512, 120958, 
121430, 121499, 122425, 
12935, 144167, 144725, 
148959, 159167, 162653,' 
163023, 1704l4, ı 73992, 
174708, 175495, 177 140. 
188132, 190895, 191392, 
194907, 205249, 212945, 
218226, 219045, 223819, 

. 224736, '.ô8529, 229429, 
2'l9942, 230827' 234382, 
234986, 239777' 242002, 
246297, 247231, 247295, 
248586, 228996, 266340, 
266945, 270109, 271114, 
271617, 374378, 275251, 
275697' 282644, 288500, 
294801, 2978521 297898,, 
298381 

Son dört rakamı 1265 
1849, j978 ve ~558 le 
nibayetleııen biletler beşer 
yüz lira, yiıı e son dört 
rakamı 2369, 2942, 5900, 
6815 v~ 7102 ile nihayet 
)enen bil~t)er ikişer · yüı. 

hra, ~on üç rakamı 954 le 
nih yetlenenler yüzer 836 
ile nihayetıenenler eİli ,er 
ve 93 le ni ayetleııeler 

0

10 
Jiı a ,. lacaklaraır. 

Son tek rakamları ı 

göstermeleri mümkün gö
rülmektedir Mutuıvva li· 
manındaki gemılrrin krıçı 
rılnıasına meydan barak · 
mPk ÜEe rt~ ltalyan ordu· 
sunun bu limanda.bir müd 
det mukavemet etmesi de 

mümkiıııdiir. 
Bugün neşredilen res· 

mi tebliğde, Libyada Al
man ve ltalyan kuvvetle· 
rinin şİ • ldetH tazyikı kar· 
tısında lınpar11tor u kuv· 
vetlariııin t ücati devam 
ettiği bildirllınekte dir . 

25 marttanberi Hı:.bt· 
şistanda esir edilen ltat • 
yanların sayısı 10 bini 
geçmi~tir. Çok mübiuı mik· 
tarda harp malzemesi de 
iğtinam olunmuştur. Dün 
ı ebremarfos civttrında 
Habeş kuvvetleri ltıtlyan· 
lara binden fazla teldat 
verdirnıışlerdir . 

Macariatanan vaziyeti 

veya 7 ile ııihayetlen~n 
uütün biletler de dörder 

1 ~ 

BuJapeşt~ 7 A. A . -
eski Havas Ajansı bilairi 
yor : 

Macar haricı siyaseti· 
nir. ata bath, daima sul· 
hü istihdaf edeceği ve 
lıarbin genişlemesine mani 

olmaR-a çaluacağı tahmin 
edilmektedir. tlu siyiiset 

vm~yet idare H eyeti 

Katibi Sait Akçay bir de 
rece terfi etmiş ve 
maaşı :lO liradan 25 lira· 
ya çı~arı)mışt1r. 

• şriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.mathHaıANTAKY A 

harbi mümkün olduğu ka· 
dar uzakta tutmak, ayni 
zamanda ihtiyat tedbirle
n de almaktır 

Gündüzde 
Bu akşamdan itibaren 
SOKAK ÇOCUGU 
oyouyan jaki Ko~~r: 

Tapuca Mehmet Bona 
oğlu Mehmet ve kardeşle 
ri adma kay•th Fattkl\ kô
yijnde ki\in 6, 6, 1, ve i"i 
şer dönüm\uk 4tarla iıe 3 
dönümlük bir incir bahçe • 
si 2 dönQoı zeytinlik ve 
ıki dönümlük bir bağ 'J. 
mayıs 941 cuma günü saat 

ças\le b~rlikk Ayni gıllllle 
hazır bulunıMhdılar . Şart 
nameyi görmek ve tafsi
lat almak istiyenler her 
gün C.H.P. Vilayet kale· 

soy adları olan zer",.; at 4 
şöhretile tanı ımakt8 b&J 1, ~e . o l'Qı 

'mine müracaat edebiHrler. 

14 te Vilart idare heye 
tinde sahll\ca~ından fazla 
malumat almak istiyenler ;n 

Antakya gümrük idaresin~ 
müracaatları 

* * * ANTAKYA GÜMRÜK 
iDARESiNDEN: 
TapucK Derviş Acemi 

oğlu Mehmet adına kayıtlı 
Baktıayrt köyünde kain iki 
tarll\ ile bir b&ğ n 2400 se 

bimde 120 sehmi 2 mayıs 
941 cuma günü saat 14 
de Vilaye t idare beyetin· 
de satılacağından fazla ma 
lumat almak istiyenlerin 
Antakya gürorük idarıe me 
murluğuna müracaatları 

ilanen tebliğ 
ANTAKYA GÜMRÜK 
IDARESıNDEN: 

Suriyenin Cısri ŞvğıAr 
yaza.,ının güvergii köyü ı 
den Yunus Seyfi oğ 
lu ibrahim 

Hatay asliye Ceza mah 
kemesinin 190 say•lı ka· 
rarile \caça~ çıhktan mah· 
kum bulunduğunuz 748 

· füa 67 kuruş para cezası 
nı 15 gün içinde Antakya 
güm:-uk idare memurluğu 
veznesine yatırmaklığmız 
aksi tnkdirde tahsili em· 
val kunununa tevfık5n tab 
sili cihetine gidilf"ceği ilR· 
nen tebliğ olunur: 
ANTAKYA GÜMRÜK 
ID ARESıNDEN: 

İtan 
Hatay Nl\ha Müdürlü· 

günden: 
1- Cenup hududunda 

Ayn:füfode 3 Akçakoyuu · 
!uda 2 Karkarr.ışta 2 Ço 
b~nbeyd~ 3 Mür~itpınarda 
3 ki cemrın 13 portatıf 
G tmrük memur evlerinde 
yap,\ac~k bela v ' yıkan 
ma yerlninin inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

2- Ke ·if bedeli (6168 
lira (2) kuruştur. 

3 - Bu işe dair olan 
evrak Naha Müdürlüğün· 
de görülebilir. 

4- Eksiltme 14- 4 
941 paıartesi günü saat 
lti da Antakya Nafıa Mü· 
dürlüğü odasındtt ,yapıla· 
cakt r. 
5 - Muvakkat temil)at(462) 
hra (69) kuruştur. 

6- Taliplerin ticaret 
Odasında kayith bulunduk 
larma dair vesika ile mu· 
vakkat teminah tediye e-l· 
tiklerini gösterir tı\lrakı 
müspite ve ehliyet veaikıt· 
sı ibraz et:neleri lazımdır .· 

dıt mukim Abdo oğlu 
Mehmet Abdoya 

Hatay Asliye ceza mab 
\cemesin\n940·77sayıh kara 
rile kaçakçtlıkıan mahkum 
bulunduğunuz 2434 l ı ra 
66 kuruş ağır para ceza· 
sını 15 gün içinde Antakya 
Gürnrük idare m~murluğu 
na yahrmakhirnız aks 

t&kdirde tahsili emval ~ a· 
l.'ununa tevfikan tahsi l olu-
nacağı ilinanen tebliğ olu 

Suriyenin Saikin kaHaıa ı nur. 

duldarmı beyan tl[JJ1ş ·I dü,. .. 
' . k nı:. ı ~u 

meaenı anunun J.J ,ıı tip 
maddesine göre da~~'11 ı b\r : 
rın sebk~den taleple~1

1b; Ve d 
bik görüldüğündeıı 1 ·I >tt 
dan ~onra 939 sent'~I, d,11r:n 
yapılan tahrirde kıJ ti~ Sığ1 
kaydeditmiş olan (.Altı I life~ 
soy adının (Zervent) il l' ll.flle 

adile deniştirerek tef'/ dcrıc 
ve 26 mcı maddeniı~ ~ •virı· 
fikrasrna göre bu oe yl rn, 

1 

li~ı Antakyada ç1ka1> / ltıQd·· 
iün gazetesile ilan'0' I tef r 11 

kuruş ilam harc1111~ but'~ 
kendilerinden ahı (il~ b 1~ 
temyizi kabil olma~ ,e'I. liit, 
karar verilarek yı.ı• ~ lc,rı 
ki\rşı açıkça okuollP 
him kılmdı. ı 

Elbise y tpbrıl~fo 
Hst•y N_afıa ~ıJ 

1iinde : .11 
1 - Yol amele~ı iÇ't(jl 
heri onbeş liradaO ( f, 

l 
. . . -ib"' 

çavuş ar ıçm yır• ... ıbi 
rı:adan {15; takıaı t' iıı' 
dairedeki ııürnÜl'let ~ 

·ıe 
gun olarak kurıu1Ş1 ~ 
açık eksiltmeye kO~ (1 
2 - Tahmin beJel' 
liradır . ;r'• 
3- Muvakkat teıt' 
ıira(63) kuruştu':,-cı~ 
4 - lhal~ 16--N1 1ı ı 
çar~amba günÖ ~1 
Antakya Nafıa ıı''~ 
toplanacak r.n u0

• 1~ 
ıuisyonurıda y-.J'~,et 
5 - lıctekliler tıC ı1fl 
sında kayıth bı> 1 

dair vesika ile ~ 
teminah t .. d;ye tJ 
gösterir evrakı fil 
komisyon riy•5e 
etmelidirler. 


