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.._!_4B. Teşrinl939 
Şükrü BALCIOGLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

~ Şayısı her ·yerdeu2jkuruştur. ] Cumartesi ... .. .. Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

l9.~zeteye ait yazılar Neşriyat 
ıvıu<lürü adına gönderilmelidir 
ilanların her kelimesinden 

5 kuruş alınır ücret pt>şindir 

Abone:.: Yıllığı : 5 Lira 
1 Yabancı memleketlere 8 Lira . 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
' I elc>fon : 1 - 46 - P. K. 24 ----
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Belediye seçimi bu 
sabah başladı 

Halk her yerde reyini partimizin namzef
lerlne veriyor 

Belediyeye konulan beş sandığın önü sabahtenberi dolup bo
şalmakta ve bu mutlu güne kavuşan halk, bayram stvinci 

içinde çalkanm2'ktadır 

Çember/aynın söy
lediii nutkun 

~ 

akisleri 
Fransız matbuatına· göre: 

Daladyenin nutkunu Çemberlaynıu nut
ku tan1amlamıştır, llitler ya ortadan 
kaybolmağa veya ölüme mahkuındur -
İngiliz matbuatı nutku alk~şhyor - Nu-

Belediye seçimi Hatayın ram sevinci içinde sandık ba- dir . tuk Roman yada menfi karşıiandı 
~her tarafında bu sabah saat şına giderek medeni hakla· İntihap evvelcede haber 
sekizden itibaren başlamıştır. rım kullanmaktadırlar. verdiğimiz gibi üç gün de· Paris 13 A. A. - Çem Gazetderin mütalea hülasa· 
Şehrimiz Belediye dairesine Her taraf bayraklarla süs· vam edecekti. berlayrım Avam kamarasm · sı şudur : Bütün Jünya a • 
beş ·sandık konulmuş ve lenmiş ve şehirde fevkalade --u-------------ı da söylediği nutka Fransız zimkar İngilterenin hangi he 
nııntakalar halkı bu sandık- günlere mahsus bir se vınç n Ur İ C İ 9 e Ve- matbuatı büyük yerler ayır- defe gittiğini anlamıştır. Ne 
!arın başına giderek reyleri- başlamışhr. k ·ı · • makta ve mütalealar yürüt - aksak bir sükunete ve ne de 
ni kullanmağn başlamışlardır. Her sandık başında Bele- l lmlZ mektedirler. Daladyenin nut tecavüz yolunu açık bıra -
intihap büyük bir intizam için diyenin iki katibi bulunmakta Temaslarına devam ku ve sarih beyanatını ta - kan Lir sulha yanaşamıyaca 
de cereyan etmekte, kadın ve halka kolaylık göstermek mamlıyan bu nutuk hakkın- ğız. Bütün medeni dünyaya 
Ve erkek bütün Hataylılar tedir. ediyor da Fransız matbuatının mü· sulh ve emniyet içinde yaşa 
reylerini Partimizin namzet- iskenderun,Beylan, Kırık Ankara 13 A. A . - talea hülasbası şudur : mak imkanı verinciye kadar 
!erine vermektedirln. han Reyhaniye,Yayladağ,Sü- Moskovadan alınan bir ha· " Çem erlaynın nutku: harbe devam edeceğiz. Te • 

Şehrimizde ilk reyi ec- veydiye veHassadan gelen ha bere göre: Hariciye vekili- Fransız ve İngiliz tesanüdü menniye şayan bir sulh tesi· 
Zacı Muhsin izzet Kuntun herler, seçimin büyük bir miL Bay Şükrü Saracoğlu hakkında dünyada şüphe hı- si için harpten başk:i çare 
bayanı Sabiha Kunt atmıştır. intizam içinde devam ettiği· bugün saat 17 de Kremliıı rakmamıştır. Hitler vaziyeti yoktur. Harpten sonra dün.~ 

Yirmi yıldanberi ilk defa ni ve halkın CümhuriyetHalk sarayına giderek Bay Molo· Polonya ve Çekoslovakyanın ya, ayni dünya kalmıyacak, 
olarak bu mutlu güne lravu· Partisi namzetlerine rey ver tofla görüşmüştür. imhasına lngilterenin razı O· fakat Almanyanın vermek is 
Şnıı halkımız büyük bir bay· mekte olduğu: u bildirmekte Romanga lacağından artık ümidinden tediği şekle girmiyecektir. 

'!n) vazgeçmelidirler. Hitlerin Bükreş 13 A. A. - lngi 

Muhtaç Çl~ ./tçı• Jere Macar hududunda Fransa ve lngiltereyi bi,bir- liz Başvekili Çemberlaynın 
J 1 L ~ ki askerlerini geri lerioden ayırmak teşebbüsün avam kamarasındaki son nut 

5 000 0001 • / k h • k. de muvaffak olacağını ümit ku Ronıanya mehafilinde 
, , lrQ l f O Um çe ıyor etmiş ise bu hitab, Daıadye menfi karı;ılanmı,tır. Gazete 

Bükreş lö A.A.- Röy- Ç b 1 tk 

ki 'k B ""d d ve em er aymn nu unu ler, ÇemberLıynın sulh im Ve geme l ug Q'/J a- ter Ajansı bildiriyor: Maca- k d kt l • •7 o u u an sonra an 11mıştır. kanlarını bırakmıyacak kadar . .., k ristanla Rom:ınya arasındaki H' ı b - ki b · 
gltlıaca ıt er, u nutu ·arın Ü· ağır şartlar ileri sürmüş ol • 

askeri anlaşmadan sonra Ro k l' l · · k tün e ıme erını tartara o- duğunu yazmaktadırlar. 
H "'k " t · ·· l ı manya hükumeti Macar hu k b· ı· H' l d u ume goçmen er e j z· t V k"I t. . uya t ır. ıt er ya orta an 

nakledilenlere ve bilhassa .. ıraa • e ka e ınl ın kyapaca· dudundaki askerlerini geri kaybolmağa v~ya ölüme mah ısvlÇREDE 
nı. h .f .1 .d gı yaraımı arşı ama üzere çekm kt b l .. ,u taç çı tçı ere yenı en 750 OOO hh e e w: un ar kumdur. 
l.250.000 liralık tohumluk · sı at ve içtimai mu Basarabyaya naklolunmakta· Cenevre 13 A. A. -

Çemberlaynın nutku İsviçre· 
de tasvip edilmiştir. Gazete~ 
ler bu nutkun gayet vazıh 
oldugunu tebarüz ettirmek 
teve İngiltereyi istilzam eyle 
mektedir. 

ve yemeklik dağıtılması 
hakkında bir kanun layihası 
hazırlamıştır.' 

Ceçen sene ve bu sene 
devam eden kuraklık. seylap 
hastalık ve saire gibi sebep 
ler dolayısile 3242 sayılı ka· 
llUııun hükümlerine göre göç 
menler ve nakledilen şahıs 
larla yerli muhtaç çiftçilere 
dağıtılmak üzere Ziraat Ban 
kasınca '1Çılmış olan 3.750. 
ono liralık krediden Ziraat 
Vekaleti yerli çiftçilere 
1 .622.200 liralık tevzi at yap· 
ınış: ba lnyesi sıhhat ve içti
m.ti muavenet vckaletincı: 
göçmenlerle nakledilt>n şahıs 
lara tahsis edilmiş bulundu 

~.kundan Ziraat Bankasının 
açtıi{ı 3.750. 000 liralık kre 
di tamam ile ıar fedilmiştfr. 

Bu •~ne ilkbaharın kurak 
ve hasat zamanının dolulu 
Ve yağmurlu gitmesinden hu 
suıe gelen seylap ve saire 
gibi afetlerle çiftçileri çok 
fazla zarara soktuğundan 
bu ğibi muhtaç çiftçilere ye· 
rnektik ve tohumluk yardı
mı yapılması için Vilayet 
lerden devamlı müracaatlar 
)'apılmakta idi Bu sebeple 

aveııet Vekaletinin yeni ge· d" 
ır . 

len göçmenlerle nakledilen Norvecin 12 tor-
şahısların y~meklik ve to 
humluk ihtiyaçlarını temin pidosu 
için 500.000, ki , ceman 1. Londra 13 A.A.- lngi· 
250.00J . liralık bir kredinin liz hükumeti harpten evvel 
zıraat bankasınca yeniden a- ısmarlanan ve Norveç hü· 
çılması lazım gelmiştir. kumetine ait olan12torpido· 

Hükümet çiftçileri çok se· 
vindirecek ve kendilerine fa 
aliyet imkanı verecek olan 
bu layihanın mucip sebeple 
rinde şunlnı;.ı söylemektedir 
"Memleketimizde köylünün 
kalkınması için hükumdin 
azami yardımına rağmen 
evvelce açılmış olan kredinin 
tamamile sarfedilmiş olması 
ve ahvalin fevkaladeliği 
göz önünde tutulark muh· 
taç çiftçileri tohumsuz ve
yemebiz bırakmamak , zeri 
yat sahasını azami hadde çı · 
karmak ve fırsat bekliyen 
bir takım muhtekir tacirle· 
rin ihtikarına m~ydan ver
memek üzere üç milyon 750. 
000 liralık kredi daha 1 
milyon 250.00::> liranın ila · 

vesile bu tahsisatın beş mil
yon liraya çıkarılmasına zaru 
ret hasıl olmuş ve bu kanun 
layı hası kazır lanmıştır. 

yu yakında teslim edecek
dir. 

Sovyetler Estonyada 
Moskl)va 13 A.A.- Sov 

yet kıtaatı Estonyada muay 
yen mevkileri işgale başla· 
mışhr. Estonya Başkuman 
danı bu vaziy~t karşısında 

istifa eylemiştir. Estonya 
labinesindede bazı değişik
likler yapılması muhtemeldir 

Hususi 
sayımız 

Yarın çıkıyor • 
Masrafı bize aid olmak 

üzere bütün hasılatını Dikili 
felaketezdelerine terkettiği· 
miz hususi nüshamız yarın 
öğleye çıkacaktır. Dört say· 
fa olarak intişar edecek olan 
bu hususi nüsha her yerde beş 
kuruştan satılacaktır. 

Londra 13 A. A. - İn
giliz matbuatı Çemberlaynın 
nutkunu kaydsız şartsız tas
vip etmekte ve Hitleriıı sulh 
teklifine ç .. mberlaynın ver -
diği cevabı alkışla maktadır. 

EN SON DAKiKA 

Türk -Rus görüşmeleri dos 
tane bir hava içinde devam: 

edigor 
Hariciye Vekilimizin dünkü temasları hak
kında mütemmim m-llumat bekleniyor 

Moskova 14 A.A.-Hariciye VekilimizŞükrü Saracoğlu 
ile Sovyet Başvekili ve Hariciye Komiseri Molotof ara· 
sında yapılan görüşmeler hakkında henüz mütemmim 
malumat yoktur. Fakat bu görüşmelerin çok dostane geç 
tiği ve Bunu diğer görüşmelerin takib edeceği haber ve 
rilmektedir. 

Anlaşma imzalaııdı 
Bugün Ankara Radyosu Fransızça neşriyatında anlaş

manın imzalandığını ve Saracoğlunun ayın 15 indi.! Mos
kovadan hareket edecegini bil.:lirmiştir. 

HİR İNGİLİZ DRETNOTf J BA fIRILDI 
Londra 14 A.A. ·-- İngiliz Müstemlekeler Neıaretinin 

verdiği bir habere göre. bir lngiliz dretnotu Alman de
nizaltı gemileri tarafından torpillenerek batırılmıştır. 

Dretnotun kurtarılan mür ettebat1nın isimleri neşredile 
cektir. 



Harp tebliğleri_ :J!olisle . 
Garp cephrsind e:',Dünkü~ Evıne bakmışlar 

Fransız harp' tebliği : ·~.Gece Orhaniye mahallesinde 
~ s<tkin geçmi ş 8ve ~ düşman toturan lbrahim:.oğlu. .Hamit 

devriyeleri püskürtülmüştür. ıkomşusu şekercı Alının ço · 
Paristeki yan resmi me· cuklarmın evlerinin traça • 

hafile göre Almrınlarııı:şiddetl• sından kendi evine b~kt~kla: 
bir bombardımandan sonra rmı görmesi üzerine ışçılerı 

yaptıkları taarruz tamamen le .birlikte ~ide~ek .. Ş.~ker~i 
boşa gitmi şti r. Al.. ıan top· Alı ve Zekıyeyı dovduklerın 
çusu ilk dt:fa olara~ . baraj den suçl~ yakal.an~rak ~dli
sistemini tatbik etmıştır Bu yeye teslım edılmışlerdır. 
ı:ıisteınin hedefi üç ate ş hattı Parasını çalmış 
açarak mutaarrızın rücatine Köprü başında bakkallık 
mani olmakt!r. yapan Ali oğlu Edib ismin· 

Denızlerde de b:risi karakola müracaat 
Bir İngi liz tebliğin e na· ederek teneke almak için 

zaran dün İngiliz donanması dükkanına giren hüviyeti 
tarafında:ı iki Alman deniz· meçhul ve ancak görse tanı 
altı gemisi batırılmıştır · Al· ya bileceği bir şahsın dükka · 
man denizaltı gemileri de nmın rafında bulllnan cüzda 
5230 tonluk bir lngiliz va· nındaki on I:rasını çaldı · 
purunu batırmışlardır. ğını iddia etmesi üzerine 
Alman vapurlarına polis tahKikata başlamıştır. 

verilen emir Tashih 
Alman lıüküme ti , bütün 

Alman ticaret vapurları kap· 
tanalarına gönderdiği bir:ta· 
mimde, düşman donanması 

taraf ındaıı yakalanacakları 
tahakkuk ederse, esir olma· 
mak için derhal gemileri 
ba tırıııııları bıld irilıııişt ir. 

Alnıan ekalliyetleri 
Berlin 13 A .A.- Leton 

ya, Litvanya ve Estonyada 
ki Almanların iadesi hakkın 
da, Almanya ile alakadar 

hükumetler arasında bir 
anlaşma imzalanmıştır. Le· 
ton1 adan 62 ve E.stonyadaıı 
1 Sbin Alman gelecektir. 
Fransız Kabin re si 

Paris 13 A. A. - Fran· 
sız Kabinesi l,ugüıı Elize· 
sarayında Cümhurreisi Albeı 
Löuröııün riy1'setinue fevka· 
iade bir toplantı yapmış ve 
Başv~kilın siyasi, r.skeri va· 
ziyet ~ıakkında verdiği izaha· 
tı dinlemiştir. 

Hitler harbe karar . 
vermış 

Va~ington 13 A. A . -
Bugünkü Amerikan ga· 

ıeteleri, Hitlerin harbe kati 
karar vermiş olduğu hakkın· 
da gele. habe rll~ri endişeli 
manşetlerle neşretmişlerdir. 
-r 

Gazetemizin 3,4 ,5,6,7 ,9, 
Birinci teşrin 939 
tnrihli nüshalarında neşredi· 

lenSümerbankGemlik suni ipek 
fabrikasında satışa çıkarılan 

(Çile ve BoLin) halindeki su· 
ni ipeklerin fiatlarını göste· 
ren ilanın ikinci satırında 

bobinden evvel yazılması la 
zımgelt~n (Cile) kelimesi selı· 
ven yaıılmamıştır. 

Bu fiatlar (Çile ve Bobin) 
suni ipekle re aid olduğunu 
tavzhan tashihi. 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Hatay Sy. Jandarma piya· 
de alayı hayvanata için (85 · 
100) bin kilo ot açık eksilt· 
me suretile 15,1 teşrin,939 

Çarşamba günü saat 16 da 
Antakya kışlasında Jandarma 
Alay karargahında ki Satın 
alma komsiyonunca Scltın alı 
nacaktır . 

Taliplerin şcartnameyi gör· 
mek ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ihale gü
nü 225 liralık muvakkat te-
minat makbuzile komisyona 
müracaatları. 

2l80 kilo gar danesi 
satılacak 

HA TAY Dı.:FTERDARL1G1NDAN 
Köyü N>!vİ Kilo~u Muhammen takribi kiymr.ti 

Hıdırbey Gar zeyti 100,000 1500 Lira 
Y oğunoluk ,, ,, 60,000 900 ,, 

'Bit)'aS ,, ,, 25,000 375 ,, 
Hacılıabli ,, ., 18,000 230 " 
Vakıf ,, ,, 15,000 ~25 " 

218,000 3230 
Yukarıda kö) ü, nevi, kilosu ve muhammen takribi 

kıyme ti yazılı Hıd ı r bq nahiyesine bağlı bt!ş köyün 939 
senesi ga r Zt>yti ıı <laıı esi 20 · 10 · 939 tarihine müsadif 
curııa günü saat 16 da Mılli ~nılak inüdürlüğü odasında 
açık artt ırma usuli le satılacaktır. 

Antakya Gümrük muhafaza iobıırunun 
senelik erzuk ihtiyaç listesi 

Miktarı Muhammen bedel Tcminelı muvak1{:ttası İhale günü Ne surefü~ 
Kilo Lira K. Lira K. ve ;saati yapılacağı 

Cinsi 

Şeker 3150 945 70 88 16. l0.:939Sa.10da A . eksiltme 
Bulgur 15350 1228 92 10 l':i. 10."939Sa.ll<le '"., ,, 
Kuru fasulya 14475 1737 130 28 16. 10. 939Sa.14de ., 
Mercimek 4975 348 25 26 12 16. 10. 939Sa.15de ,, ., 
Zeytin yağı 2125 850 63 75 17. 10.f939Sa.10da ,, 
Patates 11900 952 71 40 17. 10. 939Sa.llde ,, ,. 
Pirinç 877 5 2544 7 5 190 86 17. 1 O. 939Sa.14de ,, ,, 
Kuru sof~an 4125 165 12 38 17.]10.;939Sa.15de ., ,, 
Nohut 8850 531 39 83 18. 10. 939Sa.10da ,, ,, 
Sadeyağ 3800 3534 265 5 18.,10. '939Sa.1 lde ,, ,, 
Sabun 4125 1237 50 92 81 18. 10. 939Sa. 14de ., ,, 
Saman 135500 2032 50 152 44 18 ... 10.:939Sa . 15de~ ,, ,, 
Kuru ot 201800 8072 605 40 19. 10 .~939Sa.l lde Kapaiı:z ır 
Od 925500 9255 694 13 19. 10. 939Sa.15de ,, ,, 
Ar;~ 270000 8505 637 88 19. 10~ 939Sa.16da ,, ,, 
Sığır eli 55000 9075 680 63 20. 10. 939Sa.llde ,, ,, 
Un 150000 12225 916 88 20. 1.0. 93?Sa.15de ,, . ~' 
ı. Hatay gümrük muhafaza ta?.urunun senelik erzak .. ( o~ mayıs :~o nıhayetıne kadardır.) lht!yacı 

·ukarıya çıkarılmış olup yaLılı gunlen le .Anta~yada gumruk . muhaf,!z~ taburu satın alma .. k~mıs,v.<>· 
~unca ihaleleri yapılacaktır. Bu husustakı şartnameler ~t:zl.:ur k<_lmısy.onda her zaman gorulebılır. 
2 • Talip hangi erzakların ihalesine ~irc~ekse o erzaklar içın g~~eklı temı~atı muvakkatay ı ~skeııcleı un 
gümrükleri baş müdürlüğ'~ muhas~oesıne .. yatıracak. ve hang~. ıhal~ye aıt ol~uğunu temınat makbu 
ıunda tasrih ettirecek ve ıhale saatınden once komısyoııa muracaat edccektır. 

ilan 
lskenderun İcra dairesin· 

den: 
1 - lskenderunda Emil 

Mahzumi vereselerine izafe· 
ten oğlu Antuvan ve kızı Po 
liteye 9,9,929 T. ve cilt4, yev 

miye siclil ve 81No: ile iki sı~ne 
müddetle istikraz eylediği 345 
Osmanlı altın ıirctsı mukabi
linde İskenderun ikinci mm 
tıkasmda kain 265 sayılı a · 
karın yarısını terhin ede11 ls 
kend~rundan Rızkullah oğlu 
Filib Tacirin borcunu ödeme 
diğinden borç müddetinin 
hitamı olan 9,9,931 T. den 
itibaren yüzde 5 faiz yürütül
mesine ve rehimin paraya 
çevrilmeıine karar verilmiş
tir. 

2 - Mezkur akar lskende 
runun ikinci mıntakasında 
ve Belediye civarın . la kain 
olup şarkan belediye cadJa 
si. garb.!n sebze pazarı, şi· 
malen kışla caddesi, ve cenu 
ben Yusuf Ediple mahdut bir 
köhne depo ve altmda bir 
arzıyeyi havi 15 ayak mer· 
divenle çıkılarak oda ve bir 
salondaıı ibaret gayri menkul 
ve bk magaza keza büyük 
bir magaza, bir çilingir dük 
kanı . yine bir magaza iç ta· 
rafında bir miktar havluyu ha 
vi büyük kırtasiye magazası 
ve yine bir magazası av.arzi 
ye, dük.kan ve magazanın 
cümlesi kargir olup bir ada 
üzerine inşa edilmiş ve bir 
tapu kaydini havidir. Bu se· 
kiz parça gayri menkulun te 
mamı 15000 lira muhammen 
kıymetlidir. Bunların iki his 
sedc bir h\sıesi ilan tarihin· 
den itibaren bir mah mü<l· 
detle müzayedf'ye· konulmuş 
tur. 

3 - Satış l(l,11,Y39 tarihi 
ne müsaaif cuca günü saat 
15 30 da lskenderun İcra da 

' iresinde yapılacaktır . 
4 - Bu hususta tanzim kı 

• 
lsveçtt! 

SEFERBERLİK iLAN 
EDıLDI 

lstokhoJm 12 A.A.- İsveç 
hükumeti, hava bombardıman· 
larıııa karşı koruııın:ık için 
20 büyük şehrin icabında tah. 
liye eddmesi için tedbirler 
a!mıştır. Bundan başka Is· 
ve.;te seforbcrlik ilan edilmiş 
ve bütün ihtiyat kuvvetleri 
silah altına çağrılmıştır. 

RUS - UULGAR GÖ
RÜ~ 'v12.Lt:ı{l 

Moskova 14 A. A. - Bir 
müddetten beri buraua bulu
nan sivil havacılık kumanda 

nı Sof yaya dönmüştür. Mos 
kova ile Sofya arasında bir 
hava hattı tesisi içın yapılan 
müzakereler bitmemiştır . 

İstanbul - Berlin 
hava seferleı i 

lstanbul -- Harp dolayı 
sile inkıtaa uğramııj olan ıs 

tanbul -- Berlin hava sefer 
leri 10 güne kad..tr tekrar 
başlıyacaktır . Bu hususta 

şartile arttırma 15 gün daha 
temdid edilecek ve 15 irıci 
gür.Ü en çok arttırana ihale 
kılırıac .tktır. 

6 - Bilimum alalradarlar 
gayri meııkul üzerindeki hak 
larını faiz 'le masrafa dair o 
lan iddialarını evrakı müsbi 
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
takdirde tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay 
laştırılmasından hariç kala· 
caklardır. Bu bend muhtevi 
yatı İrtifak ~akları sahipleri 
nede şamildir. 

Hitler 
İtalyaya gideceknıiş 

Londra - Emin bir kay
naktan haber verildiğine gö· 
re; Alman polis teşkilatı Re 
isi Romaycı gitmiştir. Orada 
f tal yan devlet adamlarile te 
mas ede\:ektir. Diğer taraf· 
tan haber verıldiğine göre 
Hitler de yakında Romaya 
ya giderek Musoliniyi iknaa 
çalışacaktır. 

başlıyan hazırlıklar sona er· 
mek üzeredir. llu postalar, 
ayni zamanda Balkan mem 
leketlerine de uğruyac;k vJ 
normal bir şekilde işliyecek 
tir. 

İlan 
Reyhaniyeniıı Telle köyün 

den Casım oğlu Cumanın ay 
ni köy halkından ve mutasar· 
rıflarında.1°8 .!rmeda oğulların 
dan Mustafa oğlu Ahmet Sa~ 
dık aleyhine açtığı buğday 
ve saire satış bedeJlerinden 
alacaği olan yü c liranın tabsi 
li hakkında Keyhaniyee ~ulh 
hukuk mahkemesinde yapılan 
duruşmada müddeialeyh Ah 
met Sadığın mahal ikametinin 
me<'hul bulunduğundan hak 
kınddkı tebliğc1t ilanen yepıl 
mış ve muayyen duruşma günü 

olan 22 - 9 - 939 cuma güııü 
saat llde mıhke ,n !de isp.ıtı 

vücut etmemiş olduğundan~~ 
gıyabında yapılan duruşma 
sonunda mübrez senet ve ted 
kik rdi! eıı d ığer deliller mün 
dericatına nazaran müddeibih 

Talip olanla r muhammen kıymetin burada 7,5 unu ma· 
!iye vezılf si rıc teslim ederek yevm mezkilrda makbuzu 
ibraz etmek suretile muracaat etmele ri lü7.umu ilan olurıur. 

linan icra dairesinde mevcut 
lac ında Alay karargahındC(ki arttırma şartnamesi 10, 10,93~ - 150 TON satın alma komisyonunca sa T. den itibaren herkes tara 

7 - Hacze iştirak. edecek 
!erin muhammen kıymetinin 
yüzde 7 buçuk nisbetinde pey 
akçalarını icra dairesine ya· 
tırmaları veya milli bir ba~ka 
nın teminat mektubunu ibraz 
etmeleri mecburidir. 

Yüz liranın davacı Cumaya 
borcu olduğu anlaşılmış ol· 
duğundan bahsi g~çen yüz 
liranın müddeialeyh Ahmed 
Sadıktan mah (eme masrafı 
ve 200 kurt.öş ilam haricile 
birlikte tahsili le davacı Cu
maya verilmesine 30,9, 939 
tarihinde g y .. ben karar veril 
miş olduğundan mahkümaley 
Ahmet Sadığın bu karar a
leyhine bir hafta zarfında 
kanun yollarına müracaat et 
mediği takdirde hukmün ka . 
tileşeceği ilan olunur. 

Yulaf alıne:tcak 
Hatay Sy. J. Piyade Alayı 

hayvana tı için (1 30 - 150) 
ton yulaf kapalı zarf usulile 
19, 1 Teşrin 939 perşembe 
günü saat 16 <la Antakya kış 

tın al.ınac~ktır. . .. fmdan görülebilir 
Talıplerın şar~n~meyı go:· 5 - Tayin edilen zaman· 

mek ve almak 1çın mezkur d ~t bedeli muhammeı 
Al L 'h 1 1 a ar. ırma ay evazunıııa 1 ve ı o e k . . .. d 
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günü 394 liralık mu~·akkat ıymetının yuz e ını u · 
teminat makbuzile komisyo· madığı takdirde en son arttı 
na müracaatları. ranın taahhüdü baki kalmak 

8 - Daha fazla izahat 
almak isteyenlerin lskende 
run belediye münadisi ile 
(939,28, dosya No: ile) icra 
dairesine müracaat etmelr:ri 
ilan olunur. 7,10,933 

11,10,939 
Reyhaniye S.H.H. 


