
--
Ögleden sonra çıkar gOnlOk 11lyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1928 YIL 14 SAYI 3036 

ADRES ı YENı0\JN - ANTAKYA - Telefon 1 • 46 Posta kutunu 24 
St YISI 2 KURUŞTUR 

~~~~~~~~~~~~ 

Milli Şefin nutku-projeleri 
kaç güne kadar tedkikleri-

~ka tıi bitireceldir 
. ta 20 
it • A.A.- A milyonu bizznt anıt' abir 

l>toıelerini tedkik için sarfedilecektir. Anıt 
( ~ lUri heyetinin Kııbrin bulun kğu parkın 
\ ~ 1 dsvam etmekte önünde10-15bin kişi alııbi 
Il ~:şllıalnrın önilmOz lccek bUyüklilktu b:r alan 

~ ~ı ı~iç. gün içiode ytıpılacaktır. Anıt ~ebrin 
~er 1rnın endiliyor. her tarafından görülecek 
~ ~ 50 yu yakın b~ybetli bir siluet olacak-

e lar tanesini ayıracak tır· Holünde Altıok sembo· 
if· ~bt dan birisi kaza· lize edilecek, Bir dtt Ata 
;ıtı ~ib~azanacak pro· lürk müzesi vücude getiri 
~ ik •ne. anıt planı lecektir. Bu müzede At~· 
ed tan .ve ınşaat proje tii..rkilr.. fotoğrafları, kıya· 

t;e~rn ve kontrol fetleri, Elyazıları, im1..aları 
IÇi ılecektir. Amt- ve okuduğu kitaplar bulu 
lll~t~ nıil~on lira tab nacaktır. Bu 3 salonda tan 

., ır. Bunun iki zim edilecektir. 

uyGkfVITuet 
Meclisi 

\'~~ D .. 
) ~ 0

'' toalandı 
•10 nı._ 
, ~ra 20 
ııl ~ ~ı·ıı A. A. -
o' ~ 1 

et Meclisi bu -
~tıd ettin Günaltayın 
~ toplanmış, En· 

dtiı e~ urnumi heye 
~il ll:ıış lAyıh olma 
tı Pazartesi toplan· 

ı . re · · ı ~ tıı~lir '-ıçtımau son 
ıCı ~ • 

·~, ~Stı " M 
au h sı u-
)~~ "Jsebe 

~ftik . 
ıdaresine 

" taşındı 
~erde Şehrimizde 
'tıı):n Yor sarsıntısı 
~sı; Hususi Muhase 
•atı ın arka divarla· 

~~ idığını haber ver 

\L~lı~t ~ 
' ı "'~ .1uhasel>e şim· 
~-~ bin 1daresindon bo 
~ ( aya taşınmııtır. 

' ~~ 
~ iııııSullara Yar 

, Cemiyeti 
ı~ k 
d~~Q 0ngresi salı 

Yapılacak 
'1ı· ı<stıı 
ıqdırtı ~e Kirmesjzle· 
~lltı1, Cemiyetinin yıl· 

.,res· 
~U li 1 24 muı t sa· 
a8~Ua lllkvei salonun· 
~ \ Cııktır 

~tSq~l>lııntıda hir sen~ 
ı rı:ı 

A.. Poru okunn-
~~lıt ıaıar ogün sa..ıt 
~lııtcıllaıevinde itop· 

ır. 

-~ 

lstihsalı arfhr 
mak için 

C. H. p. nin hazırla 
dığı konfr~ranslar 

DEVA l\1 EDIYOH VE 
ALAKA iLE TAKIP E 

DILlYOR 
Ankara 20 A.A.-CUm 

huriyet Halk Partisinin is 
tilır.alin arttırılma etrafın· 
da ç1ftçiyi tenvir m1ks1di 
le tertip ettiği konferans· 
lnr devam f'diyı r ve aU\· 
ka ile takip ediliyor. Bu 
gün alınan telgraflara gö 
re Ziraat prufesörlerinden 
Kerim Ömer Çağır Adana 
da, Rüştü Azrnık Hursuda 
Döçerıt ve mühendis KA· 
zım Köylü, Muğladu Şerif 
Han kolu, Tekirdağında 
konferanslar vermişlerdir. 

İnönü Kırkoşusu 
29 Mart •Pazar güı •Ü 

yapılacak lnöııil Kırkoşusu 
na her amatörün iştirakini 
temin için:mcsafe 3 bin 
metre olarak tesbit edil · 
miştir. Koşu iç"n gerekt•u 
hazırlıklara ve iştırilk edo 
cek atletlerin kaydine baş 
lanmıştır. 

Fransa ile 
Almanya arasında 

sinir harbi 
Bern 21 A.A - 'J ass 

njnnsı bildiriyor: Jsviçredo 
ki yubnncıların kanaatına 

göre Fransaya karşı Al· 
man baskısı artmış ve bir 
nevi sinir harbi başlamış· 
tır. Fransız Fasının~lspanya 
ya ilhıtki istenmektedir. 

15 Murlta Homada linti 
şare başlayan bir gazeto 
Savoy ile Nisin Jtol~·aya il· 
hakını ismektedir. 

nun Londradaki 
akisleri 

ki-
• 

genın 

Asaleii ve az
mi Londrada 
hayranlıkla tak 

dir olunuyor 
«Nutuk Türk Mileti 
nin mertliğine bir 
delildir» deniyor 
Londra 18 A.A.-Cüm 

hurreisi İsmet lnönO iln 
nutku Bilyilk Britanyada 
alilka uyandırmıştır. Tür 
kiye "ve eğ< r harpten ka· 
çınmak milmkUn olmazsa 
vatan borcunu .şerefle ve 
havsiyetle ödiyeceğiz"söz 
lerinde ltemzini bulan 
hareket tarzı asalet: ve az 
mi Büyük britanyada pek 
j il ~sek bir hayrnr;lık!a 
takdir olunuyor. Bu etim· 
le AtatUrkiln çizdiği yolu 
takip eden genç Türk mil 
!etinin mertliğine yeni bir 
delil olarak tellkki edili· 
yor. 

Avam Kama-
rasında 

İstihsal hakkında iki 
gün görüşulecek 
Londra 20 . A. A. -

Edon Avam Kamarasında 
umtım'i istihsal meselesiıli 
ve bu arada tnyy ıre is 
tihsaliııi Avam kamn!"'sın· 
da iki gün sürecı~k görüş· 

me konusu olacuğıoı bıl 
dirmiş ve beresteıı ka · 
ç.m Alman harp gemileri 
hnkkmdıı tanzim edilen 
raporun ııeşredilrnosinin 

milli menfaatlere uyğun 

dOşmiyeceği ııi söylem'ştir. 

Mak Artürün 
tayininin 

Berlindeki akisler 
B~rlin 19A.A.- Berlin 

gazeteleri General .Makar .. 
tünün Avustralya Başku· 
marıdanhğına tayinini biı·· 

Jeşik devletlerin filipiııle
ri kail olarak kasbedecek 
Ierine delil sa~1yorlar. Fol 
kişer lleobuhter diyor ki: 

Veyvil hakkında da ay 

Yeniginede 

Alman misyo-
nerleri 

Japonlara yardım 
ediyorlar 

Bort Morosti 20 A. A.
Yeniginedo senelerdenberi 
ytırleşmiş .olan Alman 
misyonerleri Japoİı istilficı 
larile işhirliği ediyorlar. 
Bu misvonerlerin :oturduk 
ları bazı yerleri ele geçi · 
ren,,Avustralya askerleri 
verici teJ&iz ,makinelerine 
ait parçalar ve kırmızı renk 
gamalı haç işaretini taşı 

yaa yüzlerce !." bayrak bul 
muşlardır. Misyonerler Ja· 
pon uçakları tarafınd:tn 
derhal kullanılabilecek şe 
kilde tanzim eöilmiş gizli 
ha va meydanları da h:zır· 
Jamışlardı. Umumi harp 
le Alman hava kuvvetleri 
nin yüksek pilotlarından 
biri ola Misyoner harp 
başlar başlamaz askeri il· 
niforma giymiş ve bir tay 
yareye b:nerek Japon işga 
liııde bulunan Korolin adtı 
larma gitmiştir. 

Yerli çocuklar Nazi 
usulii selam vı: riyor, Nazi 
partisiain marşını söylüyor. 
ve Japünh.ra rehberlik edi 
yorlar. 

Almanyada 
Yiyecek tayinleri ye 

nideo azalıyor 

Berlin 20 A.A. - Al· 
manynda yiyecek tayinle· 
ri 6 nisandan itibaren de· 
ğişecek ve aza1 acuktır. Bu 
gürı için ekmek, yağ ve 
el sıkıntısını en fazla vasat 
tabaka görmeklenir. Ağır 

işçilerin ihtiyaçları karşı 
lanm ktrıdır. Büyüme yu· 
şıııdaki çocuklarların tayin 
leri ı;ynen bırakılmış ve 
hatta bazi1maddelerin arttı· 
r lınışlır.' Al:nan rnillPtinin 
ylızde 4J ı vasat tabaka 
dır. Almanyada yiyecek 
rnttddelorin ı•z:ılması ağtr 

i~çilorin aı·tmasından ve: 
senede işgal altında :bulu 
nan 10 milytm kişinin yi .. 
yecekleriniıı temininden ile· 
ri g~lmiştir . 

ni ŞE•yler söylenmiıstir. 
O da müstakbel ;_ l>ir 

galip olarak alkışlanmıştı. 
Doyçe Algimany~ Çaytung 
"General Makartürün me· 
ziyetleri kabul edilse bile 
o mucizeler yttratamaz.,, 
diyor. 

Cumartesi ---Abor .. şıırtl.n a 
Dahllde yıllığı s;.ıır• 

Yııt'encı memJeketl•r• 
8 lira 

ll!nların her kellm•
elnden 5 ,kuru' alınır. 

Ocret peşindir . 
GDnD aeoen; sayılar 

10 kuruştur 

JaponJarın 
mukadderatı 

CENUP P ASIFlGIN DU 
HU~lÜNA BAGLIDIR 

Tokyo 20 A.A.- Ja· 
pon ordusu basın mümes· 
sili Binbaşı Nakaj1ma işgal 
edil n yerlerde müttefikle 
rin mukavemetini · kırdık 
tan sonra, Japonyanın ha· 
kikt müı~deleytı hazırlan 

dığmı Ele geçen ham mrıd 
de kaynaklarının lugiltere 
ve müttefikleri ezmeğe 
kAfi geldiğini ve Japonla 
rır miittefikleri ezmeğe ha 
zın olduğunu söylemiş ve 
sözlerine devamla 

"Japon milleti zaferle 
sarht.ş olmamalıdır. Japon 
millHtinin yUkselmisi veya 
batması, cenup pasifikteki 
duruma bağlıdır., demiştir 

Alman tebliği 
19 günde 62 İngi · 
liz tayyaresi düşü

rüldü 
Berlin 20A.A.- Resmi 

tebliğ: 

Kerçte düşman yeni· 
den bütün kuvvetl~rle hü 
cum etmiştir. Bütilrı bu 
hücumlar çetin savaşlardan 
sonra püskürtülmUş ve 
28 düşman tankı tahrip 
edilmiştir. Donetzde Ruslar 
muvııffakiyetsiz hücumları 
nı tekrarlamış ve Alman 
Macar kıtnlarının mevzii 
bir hUcumu muvaffakiyet· 
le neticelenmiştir. Har· 
kofun doğusunda bir dUş 
man taarruzu ağır zayiat· 
la pilskürtülmUştUr. Doğu 
cephesinin diğer kesimle
r'inde dUşmamn bütun hU· 
cumları akim kalmış ve 
hareketlerimiz iyi neticeler 
vermiştir. 

Hava ordumuz Sovy' t 
kıta(arının hareket mevzi· 
lel'ine, tanklara, bava mey• 
dan\aı·ına ve derniryolu 
taşıtıanruı hücumlarda bu· 
!unmuş ve Bğır zarbeler 
inairmiştir. Düşmanın 62 
tayyaresi dUşUrill nüş ve 
5 uçağımımız .dönmemiş· 
tir. 

Mollada Hava mey· 
danla~ı ve karşıkoyıaa ba 
taryuları borııbalnnmıştır. 
Akdeniz kesiminde 3 1n. 
giliz vapuru batırılmış di· 
ğer ikisi ağır hasara uğra 
tılrıııştır. 

Son 15 giin içinde 1n. 
gilizler 62 u~~k kay.beter.iş 
lir. l3u devrede 16 tayyu· 
rel!!iz üslerine dönmemiş
tir. 



1 
ş 

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
- ikinci kısım 

lsadan once 330 yılına kada 
-14-

Bu çağlarda Arum kü· 
çük lalgaları çoğulmış ve 
Arhat kuvvetli bir Aram 
beğlıği olmuştu. 

mişti. 

İranlıların 200 yıllık 
hakimivetlerinde bilytik 
civanmertlikler göstermiş 

]er ve memleketin iç kül· 
türine hiç müdahale etme 
mişlhr vp Hah·ym iktisadi 
kalkınmasını desteklemiş· 

!erdir. Bu müzaheret art· 
tıkça varidatı da aı tmıştır. 

lran Çl)ğında i'.!ureden bü
tün kavimle· memnundu. 
bunlar o kadar serbestiler 
ki kendi menfmılleri içiıı 

yerliler harbe bile alınıyor 
du. Jran hakımiyeti esna· 
sınd vilayetler Saıraphk • 
larla id.ıfe edilirdi. Halep 
o zaman b"r satraplıktı.. 

Fukat Hatuy Kilikyı.ya 
bağlı bulunuyordu. Gıarpta 
Iranlıların iki bayük sat 
nıpltğı vardı Bualardan 
biri Kılikya, diğeri Ahar 
nahara denilen Maveraine 
hardı. Irımlıların burahırda 
hilkimiyetlerine dair Yu · 
nan kaynaklarında pek kı 
su malOmat vardır. Diğer 
bir rİ\•ayet hize Pozoison 
adıuı taşıyan lima mı Fini
keliler hırafından işgal e· 
dilmesidir. 333 den itiba · 
ren Yunanlılar hakimiyeti 
ele almış ve son hüküm· 
dar Dara iltt lskeıı der lsüs· 

740 yılıı.da Hat&y ülke 
sinin siyasi varlığı ortadan 
kalkmış ve Asurilere bağlı 
bir eyalet olmuştur. Asuri 
!erin buraya ilkin Umku 
adım taşıyan bir valiliği 
kurulmuştu. Faii'.ut bu vali 
Jik çok sürmemiş, bundan 
sonra Arp:ıvadi işitilmeye 
başlanmıştır. Ta tarihin 
eski çağlarından biri ben 
liğiııi kor ııyan Hatay epa 
yi zaman için ortadan,.kalk 
mış bulunuyor. Çünkü A · 
surilerin nazarında onla • 
rın idaresi altmdn bulunan 
milletlel' .hayvand>ın başka 
bir şey değildi. Bu ülkede 
ki sekeneyi doğudan batıya 
hicret ettirmek büyük bir 
zevkti. Mt>seHl bu ülkede 
yaÖıyanların uzak yerlere 
~önderilir, Mcıopotamya 
sakinleri de buryl! uakle· 
dilirdi. .t\ledlerle Babilile • 
rin bir ittifakı ..asonunda 
Asuı ortadan kalkmıştır. 
Bundan sonra Halayda bir 
kaç yil'ık Mısır hakimiye· 
ti silrmüştür Ondan sonra 
HaUıy Babil d~vletinin bir 
ülkesi olmuş fak at bu za 
mana kudar haletıruhiye 

biraz değişmiş ır. Buraya 
hfikim olan P.abililer seke 
neye harp hııkkı \'ermiş 
ve iktisadi harekete geçme 
lerine müsaade etmişt:r. 
51) yıl kadar llabil hakimi 
yeti aıtinda kahm HatuyJa 
540 yılında vuz:yet değiş· 

le m uhureb... etıL~ş:erdir. 

idarede mdharelleri ohm 
yan ln:ın!ılar eskiyi kör.ii f 
körüne alıyorlardı. Uu yıız 
den Helenizm denilen mc· 
denıyet tesir edememiş ve 
ancak bir cila tabak sı ha· 
liııde kalmıştır. 

Son 

Dut yaprağı müzayedesi 
Halay Defte rdaı lığından : 

Muhnmmen 
Dut a~8Cı Bedeli 

HulundÜğu köy Adet Lira Kr izahat 

Harhiye Nahiyesi 48 11 
Yakto 62 7 
Dilv~r :t95 21 
Ayınsumak 4 O 50 
Sinan iye 575 )O 
Büyilkkur .. ç·ay 2420 129 
Levşiye · 826 107 50Müı al>i hissrsi hariç' 

Zeytuniye 1786 152 
30~0 267 Mağaracık J 

50 " » ' 

" 
Vakıflı 48 4 10 
Ziri Çifllıği 1076 66 15 
Kurtderesi 975 35 
Çığdede 373 50 
M ·11 6 ugayrun ~ 

Yekfiıı 11545 906 75 

" ,, 

" 
" • 
" 

" 
" 
" ,, 
» 

' ı 

Nikah tescili 
Esas: 942 : 94 
Karar: 133 ı 
Tarihi: 20-2- 942 1 
Hakim:Sadık Taşkın 1328 
Kfttip: Nuri korıııaz 

iCABI DOŞCLDÜ: 

Bina tamiri 
Hatay D~fterdarlı 
ğından: 

Vilayet Nafıa dairesi 
olarak kullanılmakta olan 
bim. 16-2- 1942 tarihli 
keşif raporu nrncibince tn· 
mir dtirilecektir. 

Keşif Bedeli 245 liru 

s a t ı ş ı ıır'1." 
HatayDefterdarl~ fil'' 
Antakyanın ye 1 o' 

ballesinde 274 patse~uıol• 
murada kayıtlı }ıf 
Beyruti oğlu Htı00~1ede~ , (lll ı 
suf ve karısı t.e t ııı•ııı 

• 8 l'I 

Antakyanın Cedid ma 
hallesinden Hüşim Dayak· 
ıı kızı Ceınile tarafından 
Antakyanın 1Kanavııti Arap 
mahallesinden Abdulvahid 
oğlu Ali aleyhınQ 14-6-
941 tarihli istida ile yapı· 
lan dava; 

62 kuruş ve muvakkat 
metruk hanenın tış& v-

. açık arttırma ile 88 

teminat 18 lira 43 kuruş 
olup ihale 1-4-1942 çar 
şamba günil saat }() da 
yapılacakhr. 

Taliplerin teminat ak· 
çası ve ehliyet vesikası i 
le müracaatlnrı 

Kt~şif raporu Millt Em 
lak miidiirlüğünde hör za· 
man görülel:>ilir. 

Dellfiliye ilan ve sair 
masraflar alana aittir. 

19 --21-26-31 

Nakliyat Mü na 
kasası 

Toprak Mnhsulleri Ofisi 
Iskanderuıı şubesi şefliğin

den 
lskenderuna vapur ve

ya şö nendöferl~ Jelecek 
hububatın depolarımıza nuk 
li tren veya vapurla sov 
ki 10 nİSdll 942 tarihinden 
itibaren bir sen~ .. milddet · 1 

le ve açık eksiltmt1 suretile 
talıbine verilecektir. Arzu 
edenlerin mukavelt~ye esas 

karılmıştır. P.{Jeli ,O 
\1uhammen b~ 3V 

Jirıt olup istekıilar~.0 szıııt1 
3 1942 sah gunu 1ı1rı~ 
da % 7,5 p ~y akCıl 
müracaatları 6' 

Dellfiliye iHJO. t;e 11itl 
masraflar rııüşterıY~.,........3 

19-21-2 ~ 
ıarB 

T ahr'irde unufLI bi· 
yazılmamış oları 

nala · hakkında, 
Vilav •t Y.ikse" rıı 

mından =~ od" 
Merkez ve J:,ke d• 

vr. Dörtyol kaz ıarı;ı 
pılmakta o.an urııLl·eti' 
tahriri ikı ıal edıl[J)J . a 

1837 sayı'.ı bıO · 
8 ·ııcı si kanununun ~ 1 6'' 

desinin sarahatı.ce g ıJI 
h . de uıı . U ınumi ta rır bl 

rak yazılmamış ola~f 
ların vergiiinin l~~f~. 
mükellef olanlar rt 
tahririn hitamiyle ve 

l\lüddeialeyhiıı nikahlı 
karısı olup eski kütükte 
13vlilik birlikleri mevcut 
iken ilhaktan sonra yapı 
lan tahrire göre, tesis •Jlu 
nan kütüğe bokfir olarak 
yazı .mışı.olduğuııdaıı nikah 
!arının tPSCİli talebinden 
ibaret olup .'.\1.üddeialeyhin 
Suriyeye gittiği vo ikdmet
gahı meçhul olduğu beya· 
nile dtivanamenin posta 
idaresmd~n bila tebliğ ia · 
de erlilmesiııi naşi Anlak 
yada çıkan Ycıııgüıı gaze 
tesiİıin 23 eylül ~41 tarih 
2888 .Nolu uüshaı:ıile müd 
deiı:ıleyhe ilanen tebliğat 
yapıldığı halde Cf;'vapaame 
ve vekılde yollaml!dığı cı· 

betle verılen giyap kararı 

mezkür gazetenin 5 ikinci 
teşrm ~41 tarih 2922 lııu· 
manılı nüshas.ıo kez11 ılli · 
n .u tebıığ edılmiş <.ılup 

gme göınıediğı ve ılm:zna 
mede yolıdmudığı cıhetle 

gıyubıııt;u davacı ceuıııeuın 

yuzune karşı l'urkçe bilme 
dı~i ıçiu yemmlı tcrcünıeıı 

nıubaşir AIJı.lus. dmat .,Uoz 
kurt hazır buluııdurnıarJk 
ylipılan a;ık murafaa so 
ııunda: 

o ac.ık şal·tnarneyi şin ıdi
den öğrcı ı meleri ve eksilt 
nıe güııü olan 8 ııısan942 
tarih in~ tesadüf eden çar 
Şdmba günü &ıat onbeş 

almmıya _b!iş\adığı ~ 
senenin uih yetine i 

, bir beyanname il~ar· 
etmiye mecburdur edı~ 
suretle haber ver[Jl 11ıı 
takdirde o mahalde f112'~; 
nun tatbikatında çı 

16-12-941 tı:rfüli 

yazı ile nuf üs müdürlüğün 
den ce.p edıit>.n kayıt su· 
re .ınÜe 942 ltınııınde An· .. . 
takydııın kcım.vdt mc:thulle 
sı 2 hanede kdy1tlı olun 
dav aıııeın kocaı:ıı Abdul va· 
lııt oğlu Alı ılc d..ıvucııuu 
n . katı kdytlar ı mevcurken 
ilhaktau su ıııa yupılcııı talı 

l"H'cl görtı tesis oluııaıı ku· 
tü iM~ l>~kfi.r oıaı uk mud· 
deı ceıııılonın mezkur nıa· 
hallenaı ::SJ lıdnesmde kuyt 
ıı olduğu bı ı dırı!miş ve şu 
suretle nikalılorı .ıııı mev · 
cudiyeti aıııaşıluruk hüvı· 

te Iskeuderunda lı:;Uısyon l 
c v ıri!ıd 1 ki şubemize !'!!Ü· ı 
racilat etmeleri ııaıı oluour i 

Gaiplik kararı ( 
Karar1.ah erlerin len 

olup An•.akyanın Sarılar 
mahallesinden Selim oğlu 
332 doğumlu [,eki hudut 
dışınd fırardaıı suçlu olup 
ha1'.kında bağlı bulunduğu 

gaiplik karan ile birlikte 
Tül'kıyed~ki mallarının 
n ez n. karar verildi. 
~"1ıtlrt0St'C? %' ~ 

ı'\t:şrıyut Mudürü 
S..-11111 t,.:~Ll1:NK 

C. rl: P. ~lu ı l>.ıası Antakya 

Hal kata 
Hu akş.ımd ın itilJdren . 

E;rarenJİZ iz 

yetı zabıtnaınedc y aı.ıh Sti post.ı. ücretı olarak duva · 
ıımın şdıudetıle oaui teyıt cı tarafından sıırf .ııoluıı aıı 
edılcmş olduğundan zıkro · 956 kuruş murafaa ~mas· 
ıunan füıtüs müdürliığunün rafmındıı mliddeialeyhteıı 
cevabında Lıekllr . gürilleıı alınarak <hvacıya .veril ıııe 
davacı Cemilenin müddei· sine ve ~üklim hul~sas.ın· 

miyetinin meydaOd~f ti 
dığı tarihin milsa 1 

müddeti hitanııll8 ' 

tahakkuk edece~ııı•' 
% 25 fazlasiyle 3 zj 

19,211 

Duvar irı~~8 
Antakyu Ha5t

3 

B lŞtab "p\iği ııden: ıJııS 
1 - Antakya ıtlıll 

hinasrnın dere kı!:I fil' 
istinat duvarları it11' 
tamamlanması aÇl 

meye konulmuştı..ır·ıi 
2 - Kt şif tıedB 

lira 93 kuruştur. 6 

3-Ilu iŞ3 ait . 
hastahane baştabl 
görülebilir. ,.;/ 

4 Eksiltme 6 ıO 
pazartesi gilnü s~t 
Antakya h ıstaııes•1 e 
liği odasında yaP' 'tı 

5-\fovak1'3 t
6 ukç-ısı 1~9 lir.ı 2 J 

tur. ,.-·rfj Yukarıda ismi yazılı ki>ylc.rde bulunan dut yaprağı 
mahsulü muhammen bedelleri üzerinden ve Açık art 
tı ·ma suretile- satış:ı ~ıkarılmıştır. 

ihale 25,3,942 ~arşamba günü saat 10 da Ddter. 
dadıkta yuı•ıhıcağından isteklilerin o~ 7,5 pey akçası 
le birlikle müracaatları. 

aleyh Abdulvahıt oğlu Ali da mezkur .g .tzete ıle 'ı·l~-
\ n_in nikahlı karısı ol~r~k nen ~nü 1.deı tleyhe ·.t:hlı.g~ 

sıciline Şt!rh ve tcscıhne ne gıyabında temyızı .ka 

• J 1 
6 -Taliplerın ııı 

."sın da kuyı tlı bıl il6 

Satıs bedeli peşindir ( dellaliye ilan vesair mnsraf 
hır da mıişteriye aittir. ) 

, ve 400 kuruş iUhı harcı· bıl olmak üzere k~~ar ve 
nında müddeialeyhden ahn 1 rilerek hazır olan davacı 
masuıa ve ilAn 111asrafı oıu yüzüne kur~ı açıkça 
tebliğiye davet ye; tezkere •)kunup tercüman dılıle a ı 
lıarcı; damga' pu? bedeli; lauldı 21,22,23,24 

rınn d 1ir vesik11 "./_ 

kıit terııiuat mn~tl 
ehliyet vesi kası 1 

si Hhım1ır. ' 
21-26 ...... 


