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~ SAYISI 2 KURUŞTUR 

e8df(enderun /im nına iltica Suriyede mü-ı 
en F h l . tareke müza-,, ransız arp gemı erz kere/Pri 
Parça.~an mürekkep olan gemilerle başladı 

Gerniı . mur .:it ebat tecrit edildiler Fakat şartlcM' hak· 
d erın . . . • en liata ıçıode ıkı tane de Petrol gemisi vardır-Suriye kında çok sıka bir 

Ya yoıcu akını devam ediyor- Filo Kumandanı ketumiyet var -Rir 
ıttıDurıkü sa bu sabah Valimizi ziyaret etti taraftan da muha-
~iıtı~~~ ~llçarat'~ı~da Bey- dünden itibaren entetnt> başlıyan yol\!u akını devam rebe devam ediyor 
0·~ f!a ilr s ender un edilmiş bulunmaktadırlar. etmt>ktedir. Dün de Ha· Beyrut 10 A. A. -
cr..~1crdii'in.~a ettiğini ha f ..,., er· b '411l Frı. h Valimiz Şükrü Sök· lebin yüksek tabakalerrna Ofi Ajansı biliiriyor : 

' lllilcı 1 •kkın nsız arp meıısup birçok ailel~r seh Eu dakikada Suriyede ltıııh kaide! da l>eyne!- mensüer dün öğleyin Is· '"ltıel ere t f'k kende-runa;g""iderek•enterne rimize g~lmişlerdir. Muta• Fransız ve lngiliz kuman• 
Ci c latb'k .ev 1 an dm üstünde gelen bu yol· denları arasında mütareke 

J 1\ cleıı 1 cdılmiştir. t a t b li k a t ı n ı teftiş k 1 b 1 k c! ()\,, 2eın 1·ı . 
1 

c 0 a a a ığı &tşısın a şartları tetkik edilmek~edir 
11 "P b erın ey emiş ve akşam şehri· il d ~ tai u111 sayısı ole l'r olmu5 ve bir kı lngilizler turafından teklif 
dıRc:•htıı çlıl\rdan iki ta· mize dönmüştür. sım yolcular aileler nezdi edilen bu şartlar ayni za· 
rıı·ı dok Petrol g · · F'I I' d · 1 k 'l ı ''İd· Uzu l1 em,sı, ı o "uman anı bugün ne pans1yoner o ara yer manda Vişi hükumetine 
lıı d, 't. Fıı~ ~ barp ge lskt-nderutdan Ş '"hrimize leş•nişlerdir. Emniyet Mü· de telefonla bildirilmiş 

iı ti dun 1 UJ'landa- gelerek saat , 1 de Vali· dürlüğü ot l buhranının ö olup orada dıı tetkik olun 

J 
... 't!ı~ skend c: k rüne geçmek iç1n ıc.-'le· ~,1 Ve h"k.. eruııa miz • ii rü Sökınensüeri makhJır. Mütareke müzıı 
c 'ııcı·dcret uf'tu:nete mu-ra makamlarında z\uaret el· den te.:il>irleri almıştır. ıt 

1 
J kerelerinin cereyanı ve 

S 1r, 1~ tıltiğ· 0.rıun lÜrkiye mişterdir. Diğer taraftan hudut· şartlar hAkkında çok ~sıkı 
ııd ~""I u l•tını b~dirmiş· ı * * larımıza Suriye ve Lübnan b' k 1 • h f ..,, c l " ep - * dan sürü halinde mülteci ır e u mı yet mu a ıza e· 

l'h.ı t t• uıerine y· · d l d'l'yo ~ • <>e ·ı me son vazıyet .> a ı · · J b ı ' 1 r.· ~ buı " ını ~rin . ge mış 1se e ın arın p1· 
Uııan · .. 1• yısile Suriyede vukua ge· saportlara olmad1ğı için Kudüs 10 A. A. -

rnurettebat " len panik üı.er:ne H ıtaya kabul edilmemişlerdir. Suriyedeki Vişi kıtalarmm 
e,.iz ,,.. H mütareke tttlebi bab .. ri. 

ve j 000 000 liJl,.,CQrfar Avustrat}·a kıtalannın Da 
llq -~ a- ' ' LV.ll. ~ mor Ct>phesindeki Fr.msız 

le 
~ehit- Şark cephesinde 25 bin Ru.'\ askeri· hatlarını yardığı anda gel 

,. miştir. Bir taraftan müta• . 
~tt\' l1Jtize ki Alman a~k'!rİ ni esir ettiler re\te müzakereleri devam 

i~lt~ hazi bukadar Buditveşt~ 11 A.A-.. ederken diğer taraftım 
' ı~•l.\f al il bir Bern 1 O .A.A - OH Macar er~ ani harbiyesinin muharebe durmamıştır. 
t ~tlltııt lQ ~a~ıldı Fransız ajansı bıldiriyor. resmi tebliğine göre, Ma· Damurdan' Beyrul üzerine 
Qıt o~h ,, \' "'· A. - Askeri mehafıle gôre cu O"dt:su ileri b:ırc-kete hareket ilerlemektedir. 
'lı '"'\ıı.dtn~~u unda şe. Hitlerin hedefi Baltık ve ka· devam etmektedir . .ş;mdi Ş rktan Halep üzerine yı.i· 
~ ''rıı ... Ve h d . d k' h ye kadar esir edilen Rus riımekle olar. Hintli \ata· 

~l.ıtı c eri . . a.va J ra enız e ı sa illeri işgal \:ıı\ h Ctıın ıed k R I d ask~rlerinin .. :ıyısı 25 bin ların ileri hareketi de in· 
~,, illin b' ıı için 

1 
ere us arı eflİZ mahreç 

~1 Ve ~c ine 1 ~ ihtifal ya J IerinJen r ahrum ~tmek kiş,yi geçmişt' r • kişaf eylen ekte V'!. bu 
lllab~1~Glki :~~~ille aske- f tir. Bu suretle Kafkasya• Vışi kuvv tie, i mıntakııdaki Vişi kıtaları • 
ı:~ı 'ıt t tıı:;aıı ·ı f d k' '- d k' ğ b ~ ''t"ıi . uir kü ı e ka a ı petrol mrntak adıı rücat ediyor nan arı.: asın a ı a çcn ~-
1t kol\ıllt· Me ll~ iştirak .,ayrılmış olacaktır. ri gittikçe darıılmnktadır. 
1• ttın~'·~ Çc~•sını, deni- Almrnlar tarafından Londra lO A. A. Mütareke suya mı 
~lJ ışt enkt 1 c b Halep ve Humus üzeriıı~ d · ·· ? 

lAu ır, ere so ~p e~.·e sürÜlen .a~kerle· lişuyor 
•rlı~ÜI\ Vr: rın mıktan 3 milyonu geç ayrı yollardan yürümekte 
A.,"~ Vı:~11NHıSAR. m~ktedir. BunJan b.ışka olan lngiliz kuvvetleri kar Vişi 1 l A. A. - Dün 

(Jlııı- ı~ ta 1\ LlMız 3b·n tayyarede muharcbcle· şı~mırla Vışi kuvvetleri rü akşam saat 18 e ka..!ar 
~ ı~tıı~ Ve~ 1 ·A.A. re işfüak edıyor. Hu mu· cat etm,..kteJir. Merkede lngilizler Gene al Deıızin 
t I,~ l l{,İf 111\ıisarla V- hare be \erde Aln an zayı:ı· yeniden terakkiler kayde mütareke tek lifine cevap 
~- 'lııı~ ı.-- r e- tı k . k dilmiştir. D nurun j uali vermemişlerdir Siyasi Vışi 
ı."' uı.ı ~cc "-arat1 . nın \'.-O yu sek olm ısı b ~ld. Şlııtı ı. ,..11ltltülc nıuebnaıı1 Berliode huzursuzluk Jyan esnasında yüzlerce Vid mehaf ıli, lngilizlerin ın!.ila 
~ " l("llı k · · d · 17 reke teklifini sürüncem .. de 

t ltl .'tk ,,_ lltan
1 0 

• dırmıştır. : s erı esır e ılmış, lop 
~''ı\ır.'~ ,.v•layl!tlcr'.ıdrıudgu Bil{ RUS FIRKASI iM· 3 tank, 5 z11 h!ı otom:ıbil btrakarak Beyrutu işgal et 
ıta.ı Q "" h e ı mek \'e ondan sonra müla 

.. :ı,t ·• u •c"' ıuııı HA OLUNMUŞ ınnuş•ır. 
l'.' \! \',,.,.Y'baı, 1. çık. 13erlin 10 .A.A - Hıt Müttefik kuvvetlerin reke müzakerelerine giriş• 
{' h ~ e·• >ır av 1 · S · d l · • .1 b' mek istediği kanaatinde • 

"l"lt- "t'r.uı,t. ı erın umumi konırhının urıye e > roırl erı e ır· • 1~(l "'Q ... ır b dir. Buradaki nmumi ka • 
'f~ 'I~ b · le lıği : Muharebe bütun 1 Ş"11Pğe muvaffak ofmaları 

.... , ~() b · ı· k'd ı ... "k ı.· naata göre lngilizlt:r miltn v .• il lı rnan t:ep e boyouııc lt lıimize Şlll11i 1 şar 1 e uuyu uır ~\n Qa d k t ı · reke müzakerelerin~ Dö-
~t "l\soı ~Yrut eva.m etmektedır. Fınd· · ı amn koıılro ünü lemın 

lıı ~ 'ııa, I Os\Clr landıya cepht siııd. Falla ~tmiştir. golistlerJen Gı·noral Kat· 
q,, "" 1 c ı:ıı l şeb · . 

1 
.. 'd ruyu memur cdeceklerdır. 

.. 11 ıtlatb ·"'" n gu:: erce sııren şı · h k \tol Q "ltıa .J Bu takdirde Fransa ü U. 
t lltj ..... 'fk orı ny,. ue• li muharebelerden :ıou • ~ ""''~ •ot Ofi aıansın Lın : Rus kıta· meti mütarekeyi kabul et 
'-' u.._,. c 2elın~sları ra ıaptedilmiş, Lurada bir ları Besarahra cephsinde ( miyerek sonuna !cadar mu 
~~~'<!, tı B, k ışlcr. Sovyet fırkası ımha oıun· Romen ha na alayımıı birinci 

1 

harebeye devanı edecek· 
\ıt 11 lat,:L onrolo. \ muştur. taburunu imha eylemiş lerdir. 

Ula 2İ· BiR ROMEN ALA Yl üçüncü tabuı un bir kısmı Gen~rl Veyland d :in 
1MHA EDiLMiŞ esir ve bir kısmı i•nha olun şimali Afrikadan tayyare 
Moıkova 10 .A.A- muştur. t ile burJyil gelmİjlİr. 

·Cuına 
Abone:"" .. rtları : 

Dahilde yıllıöı 5 llra 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnların her kelime- • 

•inden 5 kurut ~ahnır. · 
O erat :P•tindir :. 

GOnO geçen:l•ayılar 
10 ~kuruttur -

lngillereden 
Rusyaya ha ı p .. ~ 

ınalzemesi gönde-~ 
riliyor 

Londra 10 A. A. -
lngiltereden Sovyet Rus• 
yaya gönder: imek :üzere 
iık parti barp malıem~ıi 
yola çıkarılmıştır. Bunlar 
~usyaya varmak ü-:erddir. 
Diğer taraftun Rusyaya 
külliyetli miktarda harp 
malze nesi gönderilmeıi 
için icap eden bütün ter• 
tibat alınmıştır. 
BiR lTALYA ~ GAZE.· J 

TES1NE GÖRE 
Romtt 10.A.A-Kurye· 

ra Dellasera gazetesi Stı 
lin hattının kuvvetli ve 
30 kilometre derinligind~ 
olduğunn,Ruslann bu hıt· 
lar arka'\ında inşa ettikle• 
ri yeni mevzilere çekil· 
dikleri taktirde Almanla• 
ra muk.avnmet edebilece· 
ğini, R11s askerlerinin fev• 
kalade cesaretle harp • et• 
tıklerini yazmaktadır· 

lngilterede mem· 
nuniyet 

Londra 10 A. A. 
Bütün lngitiz g.ueteleri, 
Suriyı· d~ General Denzin 
mütareke talebi haberini 
" iyi bir haber " diye tav· 
ıif etmektedir. Matbuat, 
hiçbir havadisin meooleke 
ti l:uicadar memoı:n ede· 
miyccı:ğifli, çün~ü Frırnsız 
ve lngiliz ordularının yan 
yanı değiJ, karşı karşıya 
harbetmelerinio düşmanı 
meuınun edeceğini yazmak 
t1;tdır. 

SON DAKiKA 

Mütareke şari 
Ları redde

dildi 
INGILIZLER ŞlMDI BEY 
RU f ÜZERiNE YÜRÜ· 

YECEKLER. 
B~rlin l 1 A.A.- AI· 

ınan Hariciy ~ Nezaretin te 
beyan olunduğuna göre, 
Geııer al Deııl7. kendi 5ine 
ytıpılan mütaı eke şrtrtlarmi 
askeri şerefin~ müp,-ayir 
gördügünden reddeylemit · 
tir. "' 

Kudüs 11 A. A . -
logiliz kuvvetleri D..ımuru 
aldıktan ıonra şimJi Bey· 
rut üzerine yüklenmişler -
<lir. Vış\ kıtalllrı Beyrutun 
10 kllometre <:enubuaa gel 
mi~tir, 



Memelçik 
galiçgada 

Or Jumuıun s~n)oiii • 
süel tarihte zafer destanla· 
rile kahramanhlc: menkibe 
lerimizin şerefli eri •Meh· 
metçik,,tir. 

Kahraman "Mehmet" : 
.. yalnız, Galiçyada tanılıp, 
Tmışvarda görülmiiş, .. Vi· 
)arıalla anılıp, Eğride sayıl 
mış, Ptevne.ie duyulup,Mu· 
haçta oğülmüş değil. 

"Ü• Tarihin ergenekon 
~ eşidini lnönünde yaratmış 
11
0• Tanrı dağınm etekle• 
rinde br.steledi~i zafer • 
Jestanlarını, Sakarya lu 
yılaruıda terenı1üm etmiş 
.. O" Afyonbisarlarında~ 
ı~ıp Dumlubuıer ovalan 
ntt la~mış v~ bu hasaili a 

tadan miras almı~tır."O.dün 
hünkarlık bugün cengaver 
lik yapıın dar cerçeveli b' r 
savaşta at oynatan b:r oy 

.,mağm oğlu de-ğildir "0 . " 
tarihe er olarak doğtto, 
kahramanlıkla adlanan 
cengıv~rlik kıltcını evvel 
den kuşanarı, hürriyet ve 
istiklalle yaşıyan, ebediye 
te kadar bu şerefler malı 
olan büyük Türk Utusunun 
eşsiz armığ&ındır. 

"0,, mm mertlik ve 
şeref dolu bayatı, türle: u 
lusunuu tariiı ve hayatı ka 
dır geniı ve uçsuz,iur. 

* * • 
Geçen gün bu sütun· 

~ larda neırettiğimiz vesika 
Türkıin, dosb1 sadık bir kah 
ramao, dıişmaoa savlelte 
biamau, seci) esine her· 
kesi bayran bıraklıguu 
cengavprligi seven dos: 
bir mıllt~tm değerli kco:. •· 
taıılannın kalca ılc b z: ifa· 
de t:tt 

işte; bugl:ıılü huzur 
ve emniyet·mizdt'. ı ö :~• 
kabartıcı o şerd meı kıbe 
)erinin manevi teı•ri l u'un 
duğunu kllydetmf'k o ıun 
Galiçyada: yurc u ı un StJi· 
meti . milletinin ıstıklal ve 
harriyeti için kan Jöhiıp, 
can veren kardt-r, baba 
ve cledelerimiıin uıı..barek 
rnhlarım şadedtcektir. 

* * .. 
Bütün dür· ~~> a bugün 

olüm korkusu saçan ti, hi 
Z"' Jostan~ urntılmış ise; 
BuMehınetmetçigi Galiçya 
da tonımıuıın ıyi bir IJalı• 
rasıdır. 

Şükrü CJ~uz 

Sinemala.-ıu devaın 
:taatJeri 

Emniyet müdürlüğti si· 
nemıılarm saat 11 de be· 
hcmebal bitmesi için ıine 
mü Hhıplerine tebliğat 
)'ııpmı~tır. Bu lt:btiğata uy 
mak üzere sinemalar bun• 
dan böyle scıat 9 da başlı 
yuak 11 de filimlerini bi· 
tirmiş olacaklardır. 

Neşriyat Müdürü 1 
Selim ~ELENK 

C.H.P!ı\ılatlıaası Antakya 

Türk Hava 
Kurıımuna 
Köy 1 ülerimizin 
tebeırüü devam 

ediyor 
BÜYÜKBURÇ 

Kuruş 

Bekir Dik 200 
Şükrü Koç 25 
Sabri Albayrak 50 
Abdo Karaman 30 
Hüıeyin Yılmaz 100 
Recep Çıyh 75 
lb:-ıbim Kaya 100 
Şülu ü Küçük 200 
Hacı Ali SO 
Mahmut Aralan 100 
Naif Şahin 100 
Bekir Türk 200 
Aalil Bolad 100 
Hayro Çavuş 200 
Ahmet okur 100 
Cuma liüreşçi 50 
Muhtar mebmet 200 
inayet Albıyrak tJıJ 
Yekiln 2010 
PASLIKAYA .,tkinci lisıe 
Hacı Ta1ip 500 
Ali Fatuş 250 
Hacı Ahmet 125 
Yekun 875 
KALANIŞLI KÖY 

Abdullah Osmın 300 
Re,it 200 
lızettin 120 
Şevki 120 
Abdülkeri :n 50 
Fariı 100 
Yekun 890 

Bunlardan baıka _ Gü· 
zelburç köyünden ·ıımail 
Şahbut 20 lira, Bıydun 
köyünden Hüseyin Rüıteıo 
de 20 lirıı tebcrrüde bu· 
lunmuşlardır. 

Sonu var 
Hayırsever bir 

vatandaş 
lskende'runda tüccar ·• 

dr rı:mil Butroı Kımıe • 
s:: volcıullıtr ceıoiyeti· 
ne ı 00 ~ e Kızı ley cemi ye 
ti~e . 2. ı i ra teberrü eyle· 
mıştır. & • r iki cemiyet 
bu hayırsever vı.Ua ndaıa 
teıekkür etmekterlir. 

beyruttalli ceplia 
ne depoları 
Kabiıc 11 A. A. -

ln2Hiz ha va kuvvetlt!rİ . , 
Beytuttaki cephane dt<po· 
larrnı bombardıman ede· 
n k biitün cephane ıtokıarı 
m imha eyleruiılerdir. Ha 
lep tayyare li•raraibındald 
_!_2 tayyare de bombalarla 
tabtip odilmiıtir. 
Fı:>osız tabHyetin 
den çıkarılanlar 
Vi~i 10 A. A. - Reı·. 

mı gazete bugüokö nüı. 
baaında 110 kitiııin daba 
Franttız tabiiyetinden çıka 
r ıldığmı bildirmektedir. 
Uunuııla ıon üç gün için· 
de tabiiyetten , iıkat edi· 
fenlerin ıbyııı 500 ü bul· 
muştur. Bnnlırm ço~u Po
lonya ve Sovyet yabudilo 
ıidir. 

j Amık batak -
lıklarının ku-
rutma müna 

kasası 
NAFIA VEKALEflNDEN: 

Eksiltmeye konulan i~: 
1- Hatay su i~leri on 

dördi:ncü şube Müdürlüğü 
mmtakası dahilinde bulu· 
nan Amık gölü ve batak· 
Jıldırınm kurutulması ve 

' 
ası ııebrinin islabı işlerin· 
den bır kısım mub .ınımen 

keşif bedeli vahidi fiat 
esl\St uzerinden (244 154) 
lira (97) kuruştur. 

2- Eksiltme 31-7-
1941 tarihine raılayan per 
şembe günü saat (15) de 
Ankarada ıu iııeri Reisti· 
ği binası içiad~ 1toplınan 
su eksiltme komisy Jnu 
odasında kapalı zarf usu· 
lile yıpılacaktar. 

3- lstekliler eksiltme 
şartnamesi, mukavele pro· 
jesi, bayuıdırılık işıeri·ge· 
nel şartn ımesi, umnmi su 
işleri fenni ~artnımesill' 
hususi ve fenni .şartname• 
leri ve projeleri (12) lira 
(21) kuruş :mukabilinde 
ıu işleri reisliğinden ala· 
bilirler. 

4- Eksiltmeye gıre· 
bilmek içiıı isteklilerin ( 13 
457) lira (75) kuruşluk nııı· 
vakkıt teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı gün 
den r.o ı.z üç gün ~vvel 
ellerinde bulunun vcıika · 
larll birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa V ek al dine mil· 
rac&at edere" bu işe malı· 
a.uı olmak üzere vesika 

· almal •n ve bu vesika) ı ib· 
ra ı etmeleri ş~rll ır. 

Bu miidde; iı;inde ve· 
ıika tal~uinde bulunmay.rn 
lır ekııltmeye i9tirak ftde · 
mezler • 

5 - lstf'klilerin tekli( 
mektuplarına ikinci madde 
de yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri 
rei1tl!ğine makbuz muka· 
bilinde vermeleri lazımdır. 

postada olan gecikmeler a 
kabul edilmez. 

Erzak satırı alınacak 
Hatay seyyar Ja rıdarrna birlikleri sa· 

tınalma komisyonundan 1 Miktarı Tt-minatl Muhammen bedi! 
Cmsi Kilo L . K. Lira Kıırılf 
Tozşeker 3500 136 88 1825 00 
Sabun 4200 138 60 1848 00 
Yulaf 36000 175 50 2340 00 
Arpa 30000 146 20 1950 00 
Saman 108000 324 00 4320 OJ 
Gaıyağı 800 13 79 184 00 
Kuru üzüm 5000 98 75 1250 • OD 
Kuru ot 83000 249 00 3320 OD 
Zeytinyağı 3000 126 00 1680 O:J 
Zeytin tanesi2000 67 5'.) 900 00 
o .• salças1 1500 22 50 300 oo 
Nohut 5000 60 00 800 00 
Mercimek 5030 93 75 1250 O~ r1e 

-lHatay Jımdarma birlikleri için yukarıda cıt1 5 ti• 
miktarları yazılı erzi\k ve yem açık eksiltme sure 
le satınalmacaktır. 14 
2- Ek iltme 19-7-9H cunarteıi günü saat L sllt 

te yapılacaktır. et ıt LtıQ 
3- Talip olanların o güude teminatları ve~Tıc•', Ve 

od&smdan musaddı\c vesik!lları ile birlik te" AotakY 1 •k S 
kışlasında müteıeki<il sıtınaıma kom isyoou~a ve ş•~. •kırı,; 
nameyi görmek üze,.e alay leva.um müdürlügüoe ıJJ" Du 
racaatla.rı. ~ t ~ 

~I Ve 
lngi!iz mehafili 

ne diyor ? 
Londra 1 l A. A . -

Liyondaki Fransız radyo· 
su lngilizlerin General 
Denb.e henüz cevap vere· 
medikıerini bildirmekte • 
dir. Bur11daki lngiliz me• 
hafili General Dentz ınüta 
reke şartlarım kabul edin· 
ceye kadar mubar ebeye 
d tvam edileceğini b yan 
etmektedır. Y ıııe bu meba 
fıle göre, eğer mütareke 
şartları kabul edilirse bu 
müza ~ereler, F rans ı ile 
logiltere ar as n fa yeni bir 
çığır yol 81,;l\Ca ktır. 

ihale teındidi 

Kayıp şahadetıı:bİo ~ti 
920 senesinde t-1• ~ıd1 tlo.ıiş 

ııeccar ilkokulund• 11 .. br1 fiu 
. ~·/ ğım şahadetcameY1• ıJJd'~ '1~c 

tim. Yenisini alaca!' y<f' Ve 

eıldıinisinin hükaJUC .ııı•'' llıck 
tur. Caınal "' •ıı 

1LAN d•ıı 111 ı 
icra memurluğllfl P P' '1llı 
Haciz altına ~h0'~•''' ~ 

ray.1 çevirilmesıııe f ııı' ~ '. 
verilen v~ elıli ~uk" "''~ 
rifetile 2500, Türk ~,~d' 
nakdiyesi kıyınet biri'~ 
edilen Anla yanın ..ııJI'~ 
mıntakasmdı 206 ;i, ~· 1 
lı fabra ocağı ile . 1 ~ •'' 

bjhçenin tamaın• '~ıJ;IJ' e 
tırmu ile l9,7,94~ 11 ıt~ 
tcsi günü saat 9 ~•'"" 
kad., birinci •"cel't'',, 
dairede icra cdıl~ P' 

Antakya Belediyesin<l-:n eŞ111 l Arttırma l' Jt~ıJI ij<! 
Bele :liyeyt! ait Meydan iledır. Udlaliye,,~ cıf' ',ı tı' 

da beşinci mm takada 648 tapu masrafları ı 1 ,ı~ısl .ı tıı 
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garaj binası ıl ! Hılbıbi :ı • almuk isıiyeulet d•1'111,ıJ' 11~İ 
neccar camıı karşısında müraclatlan ili 1 /rı~P. 
etfdiye bi ııasrnın müzayede KA YlP ŞEf-iAD ~t• "pi 
ve ibate'i katisi görülen 329 yıl ınd~ An~• ıtJ ~ 
hizum üze_~i·~.e 15 Temmuz tiyeiindenJ ald•8;tiıı'jı 
941 sala guuu saul lOa tııhk detnımemi kaybJe 11 
edilmişıir. 1 nisinı alacağaıfl ' 

isteklilerin malumu ol· · nin bukmü yok~~1;osf' 
mak üzere ilin olunur. ltJratı•:t 

Erzak satın alınacak ,,~,~ 
Hatay seyyar Jaudar rna birlikleri sah ~alma komisyoııLI 111'
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Miktar Teminatı Muhammen be~eli tlHleıııo ,,e 
Cima Kilu L. K. Lira yupılacıkf 
Pirinç 15000 393 75 5250 Kopalı ı•.Jııı'' 
Patateı 5000 40 25 550 Açı : ek51 f 
Sade yıi 9000 945 00 12600 KapJlı ı•' 
Sıj'lf eti 74250 1236 50 ı 7820 ,, 
Odun 41000J 461 25 6150 ·: "·ııd' 
Kuru faaulya 15000 225 00 3000 Akçık ele'' 
'l'uz C9000 ;.47 93 639 " 
Kuru So~•n 9000 60 15 810 " " 
Peynir 2000 82 50 1100 ",, " 
Çay 60 31 50 420 ,, ;,-~ 

1-Hatıy_ Jand8rma ~irli~le~i. _için .. yukarıda cins ve mikhrları yaııl~1~tt' 
mahrukat. hızalarmJa gosterıld ıgı şe'~iid e e'uiltme suretile sıtın 81&0• ... 
2-Ekıı~tme 18-7-941 cu~ı günü .~ut 14 te yapılac!ikhr. 
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veııkalara ~·~ .. bırlık!e Antakya kıştasın .ia müteşekkii satınalma kocıı1•f 
ıa!ln!meyı &orm~k uzere alay levasım miidürlüne mürac•atları 


