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Şükrü BALCIOCLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
fMüdürü adına göndeı ilmelidir 

llanların her kelimesinden 
5 kuru~ alınır ücret peşindir 

.. ... PAZAR 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone:~: Y ılhğı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 .Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
1 elefon: 1 · 46 - P. K. 24 ----

HERGÜN AKŞAMLARI ÇIKAR HALK GAZETESİ - TESiS TARİHi 1928 YIL 11 SAYI 2306 - A RES: YENIGÜN'ANTAKYA 

Bu sayımız Dikili felaketzedelerine tahsis edilmiştir. Gayıisafi hasılat kamilen felaketzedelere yardım 
olmak Ü zere teberrü komisyonuna terkedilecek ve niishası 5 kuruştan satılacaktır 

İki -intihap 
Yirmi yıllık işgal dev· 

rinin halkı birbirine kırdı

ran o menfi ve muzır (inti · 
hap} larını henüz unutma· 

mış olan Hataylılar: bugün 
L ayni zamanda Türk vatan· 
daşhğı şerefiı i de haiz 

olarakCümhuriyet idaresinde 
ve Cümhuriyet Halk Par· 

tisinin etrafında bir tek varlık 
halitıde yapmakta bulun-

~ dukları ilk Belediye inti· 
babının dünden ayrı bariz 
farklarını her halde göz
den kaçırmamaktadırlar . 

Dört /skandinav
ga Başvekili 

Ayın 18 inde tap/anıyor 
Dörı devletin Sovyetlere karşı cep

he almağa karar verecekleri 
bildirilm~ktedir 

Amsterdam 14 A ... A. - , skandin:ıvya ,hükumetleri 

Röyter Ajansı bildiriyor.· )ni alakad:ır eden Sovyet 
lsveç, Norveç, Dani - tehlikesine karşı alınması 

marka ve Finlandiya hü • icap ed~n tedbirler görü· 
kı.imetlerin in Başvekilleri şülecektir. Bunun , Soy et 
18 Birinci teşrinde Stok lere karşı bir cephe teşki 
holmda loplıınmağaa karar lini tazammun ettiği ha 

vermişlerdir. Bu toplantı ber verilmektedir. 
ya ~ezkur devletlerin Ha Finlandiya hükumeti 
riciye Nazırlarile Hariciye 18 ile 35 yaş arasındaki 
erkanıda iştirak eyliyecek kadınları da askerlik biz 
tir. metine çağırmıştır. Sefer 

Bu toplantıda, Finlan berlik bütün hızile devam 
diyayı ve dolayısile bütün etmektedir. 

Teberrü 
listesi 

10 Selim Cezayirli 

50 Suphi Bereket 
15 Töme Şükrü 
10 Abdürrahman Sa~ a 
5 Ömer Sake 

10 S\\reyya Halef 

124!50Antakya Soförleri na 
mına 

2 Huri Vehbi eşı Hey 
la ne 

226,50 yekun 
1864,30 Umumi Yekun 

Dikilide 
Zelzele devam 

ediyor 
Ankara 14 A.A.- Di--

kilide dün akşam üç zel· 
zele daha kaydedilmiştir. 
Mebuslardan mürekkep 

Filhakika, dün, kamçı 

ve süngü tehditleri, dar· 
heleri altında intihap mm· 
takalarına sürülen halk 
yerine, bugünkü intihap 

sandıkları başında:bayram 
lık elbiselerini geyinmiş 

kadınlı, erkekli kalabalıklar 
görüyoruz. intihap yerleri· 
nin havasına hakim olan 
o sopa patırtısı, kılıç şa-

kırtısı y~rine, şimdi hür .~ Vatanperver bir lJUrldaş 
ve şen insanların mesud 

bir heyet Dikiliye giderek 
tedkikatta bulunmuş ve 

felaketzedelerin ihtiyacile 
meşgul olmuştur. 

Bergamada da tedkikat 
yapı \maktadır. 

~ kaynaşmasırıı seyrediyoruz. Fa kir talebeler için Kayseri de bir 
Caddelerde, sokaklarda apartıman yaptırdı 

Yurdun her tarafından 
felaketzedeler için yardım 
faaliyeti devam ediyor. 

yalnız tanklar ve toplar 

değı1:artık bayramı ilan 
·eden davullar dolaşıyor, 

sandık başlarmda davullar 

çalıyor. 

Şehirler, kasabalar baş 
tanbaşa kapalı ve matem 
havası içinde değil, çarşı· 

ları, evleri bayraklarla do. 
natılmış, neşeler ve şata· 

retl!!r iı;inde çalkanıyor.Ve 
yine bugün medeni insani ve 
tabii bakını kullanmRk, hülasa 

vatan borcunu ödemek 
üzere koşuşan halk; dün 
olduğu gibi, artık şu ve· 
ya bu kimsenin ~ıars ve 
hevesine alet olmak için 

değil, fakat umdelerine ve 

varlığına sarsılmaz imanla 
bağlı olduğu partisinin yi· 
ne kendi arasından' seçilen 
namzetleri listesine rey ver 
mek için sandık başına 

akın ediyor. 
işte, t. dünden bugüne 

esaretten hürriyette kavu· 

şan ve Annvatana katıla_~ I 
vilayetimiz de yapılan dun· 
kü ve bugl. n'~ü intihapla· 
rın başlıca ve bariz fark
ları .. 

Bununla beraber dünkü 1 
-ıdece fena bir hatıra, bu 

Kayseri 14 A.A.- Kay 1 

serinin tanınmış zenginle· 1 
rindenNuhNaci,F akir talebe 

ler için bir apartıman 

yaptırmıştır. 40 bin lira 

ya mal olan ve bütün 

konforu cami bulunan bu 

apartımanın açılma Töre 
ni dün Vali Şefik Süerin 
bir nutkile açılmıştır . 

Apartımanda her sene 
elli fa~ir talel e ıin iaşe ve 

ibatesi Nuh Naci tarafın 
dan t~min olunmuştur. 

günkü mesud bir vakı~ 
dır. Bu iki hal arasındakı 
mukayeseden meydana ge 
len hakikati löylece ifade 
etmiş olmak ise: b~ıim için 
büyük bir saadet teşkil 
ediyor. 

Hülasa şudur ki : Dün 
bir· kabus olan ( intihap ), 
bugün. artık bir . bayram 

dır. 

Yakın günlerde, bu bay 
rumlardan iki bayram daha 
gelecektir. Bu bayram kut 
)u olsun, geleceklere ha 
zır olalım . 

Şükrü BALCIOGLU 

Vali ve Belediye dün 
Şefik Soyer şerefine bir 

eğle ve akşam ziyafeti ver 

mişlerdir. 

EN SON D AKIKA 

Pek yakında Vilayeti· 
mizde felaketzedeler men 
faatine Türkçe fılimler 
gösterilecek ve hasılatı 

kendilerine verilecektir. 

Alman- Rus-ita/ 
ganpaktı 

ÜÇ TARAFLI GÖRÜŞMELER YA· 

KINDA BAŞLIY ACAKMIŞ 

Amesteıd tm 14 A.A.- Telgraf gazetesi haber ve 
r'yot: Pek yakında Sovy~t Rusya Almany.ı ve ltalya 
arasında üç taraflı görüşmeler başlıyacaktır . Bu gö 

rüşmeler Berlinde yapılacık ve Sovyetleri Molotof, 

İtalyayı da Kont Ciyano temsil edecek ve 48 saatte 
Alman · Rus anlaşmasına benziyen bir anlaşma ltal
ya ile Sovyetler arasında imzalanacaktır, 

Batırılan İngiliz zırhlısı 

Londra 14 A. A . - Alman Denizaltı gemileri 
tarafından batırılan lngiliz zırhlısı 29500 ton hacmin· 
de 1200 mürettebatlı ve 23 mil sürate mal ık idi. 

gemide 8 tane 38 lik top vardı. mürettebattan şim

diye kadar 370 kişi kurtarılabilmıştir. 

işaretler : 

Dükkan 
levhaları 
Geçen bir yazımızda 

yeni dükkan levhalarının 
acaip lehcesine işaret ede 
rek bu yanlış yolda devam 
edilmemesini temenni 
etmiş, yine bu levhaların 

( imla ) tarafına dokunma 
ğı sonraya bırakmıştık . 

Gerçi, bu levhaların 

öyle bir ( imla ) sı vardır 

ki, bu, levhaların tertibin 
den de, tezyininden de. 
lehçesinden de beter .. 

Kabahat kimde '? ben, 

makul olarak dükkan sa • 
hiplerini bu df'falık bu 
hatadan tebriye -.!diyorum 

Bence bütün kabahat lev· 
haları yazan boyıscıda ve· 
ya boyacılarda .. Çünkü, 
dikkat ettim, bizzat bu bo 

yacıların kendi dükinları 
üstüne astıkları levhalarda 

kocaman imla yanh~ları 
bulunduğunu gördüm. 

Mesela,bir ütücün~n levhası 
na ( istim ) i ( islim ) o· 
larak yazan ve Ta 
bela, Resim, nakış, klişe 
ve boya işi yaptığını lev· 

hasında ilan eden bir bo· 
yacı, yukarıki kelimeler • 
den birincisini tabele, dör 
düncüsünü kılişe şeklinde 
yazdığı kafi değilmiş gibi 
altına da kocaman bir (A 

telyesi)kelimesini kondurmuş, 

Bu Atölye kelimesini 
bir marangoz dükkanının 
üstündeki yine ayni sanat 
kar boyacının eseri ol 
duğu anlaşılan levhada da 
Atelyası şeklinde görme • 
miş olsaydım, işin içinde 
bir zühul olduğunu kabul 
edebilirdim. 

Faka~ bene~ bun~r 
da Lirşey d gildir. lıin asıl 
garip tarafı resmi mües.se 
selerin de hu bı)yacı ' 
ların imlası bozuk levha· 
\arını okumadan halkın 

gözü önüne asıp, dikme· 
)eridir. 

Belediyenin köprü ha· 
şına dikdiği üç yanlışlı 
şu köprü üstünde durmayı
nız sağdan ve çabuk yörü. 
yünüz ,, levhası ile:, şehrin 
biricik büyük oteli' 'Turizi-
min şu,,Turizim oteli levha 
sına ne buyurulur. .. 



Sayfa - 2 

; iktibaslar: 

Hatayı 
Bu günkü İskenderun 

bir küsür kilometrelik mun 
lazamca bir rıhtımın ar 
kasında birkaç fakir ve 
pis mahalleden ibarettir. 
Serçi sokaklar düt ve bir 
birine amut olarak açılmış 
olmakla, her türlü ım ar 
hamlesine müsaittir. Fa· 
kal bundan önce lskende 
runa tabii vazifeierini vere· 
bilm~k lazımdır. Eğerİske 

nderun büyük~ve mühim bir 

1 ihracat ve ithalat iskelesi 
olabilirse,kendiliğinden te 
m"z Ve mamur bir •limana 

inkiıab edeceklir. Fakat 
bunun için İskenderunun 
hem Belanvehemdl'! Antak
ya üzerinden Haiebin işi

ne yaraması hem bizim 
cenup deıniryolumuza bağ 
lı bulunan cenup Vilayet· 
]erimizin ışıne yaraması 

lazımdır. Bu iki vazifeyi 
hakkile görmeğt başladı 

ğı takclirdt! Hatay turizm 
için bir iskele vazifesini 
görmesi kendiliğinden ge· 

lecektir. 

Hatay gerek manzara
ları, gerek yapılmış olan 
yolları ve birkaç oteli do 
layısile daha şimdiden 

ufak mikya~ta bir turiz· 
nıe müsaittir. . . 

Bir kerre şu mevsimde 
cayır cayır yanan İsktnde 
rundan çıkalım Ya otomo 
bil ve ya otobüsle vilaye
tin her semtine bir kaç 

saatlik rahat bir yolculuk 
ile giJebiliriz İskenderu· 1 

ııun arkasındaki dağın ye 
di sekiz yüz melrf!lik sır· 

tında, Soğukoluk ve bura 
daki temiz otel vardır İs
keııderundan burası yir
mi yirmibeş dakikadır Yir 
mi yirmibeş dakikada 800 
rakımır:ın dağ havasını 
yay!a serinliğini, elektrik 

ışıklarını ve çam kokularını 
birkaç kuruşa satın alahi

lirsiniz. 
Eğer Soğukoluia de· 

gil de, arabanıza Belaıı 

istikametini verirseniz, An 

takya yolunu tutmuş olur· 
sun uz. 

Muntazam rahat asfalt 
bir )Ol. 

Beylanda ~ski fatihlere 
acıyarak bir mola verir 
ainiz. Çünkü bunları aşmak 
için e-skiden en az bir fa. 
tih olmak lazım geldiği hal 
de, bugün kendiniz olmak 

kafidir. Helan şifalı su· ı 
larile meşhurdur. Tipik 

.. bir 'J ütr k kasabasıdır. V t! 
onu bir kaç .kilometrelik .... 

YENIGON 
- s xa:ı: sa > ıs ::::::s 

gezerken 
münhani bir yol parçası 

ile arkanızda bıraktınız 
mı, uzaklarda bir gümüş 

tepsinin dibi gibi ışıldıyan 
Amık hölünü ve bunu çev 

rt:liyen hudutsuz ovayı 

ve bu ovayı kasnaklıyan 
ve gurupa. doğru kan taş 

lan ~ibi ışıldıyan Hatay 

dağlarını görürsünüz. 
Bakın bu manzara kar 

şısında kendinizi küçük 
görmemeniz ve ufalıp bir 
zerre halinde kaybolmama 

nız için, gerçekten bir fa 
tih olmamz lazımdır. Çün 
kü, bu ovanın güzelliği, 

ziyneti serveti karşısında 
ayni seviyede bir insan 
hissi dl.y.ı.u~ olmak içi ı 
"Beylaı1,, geçidini, gerçek 

ten dahasının ve ordusu· 
nuıı kudretile zorlamış ol 
mak yani bir fatihin 
bizimkilerden farkh olan 
şahsiyetine malik bulunmak 

lazımdır. 
T oroslardaıı Çokuro· 

vaya Lübnan sırtlarından 
Buka ov9sına nasil inildi 
gini hatırlıyorum Her iki
sinde de cengin ve fethin 

gözlere bağışladığı mükal 
fatı Beylanın şahlanmı 

sırtından bakan fatihe A
mık ovasında hazır tutuğu 
g<rnimet kadar _tesirli ve 

sembolik değildir. 
Ne yazık ki , Amık 

gölü ile ovasının ganimet 
hesabı: bu ıünlük sadece 
semboliktir Çünkü bu göl 
gece gündüz an of ellerini 
aşılıyan sayı:\ız ifritlerle 
meskundur. Rüzgarlarm 
altın gibi soluğunda malar 
yanın zehiri gizlidir. 

Ve oralctrda dolaşanla 

rın benizleri sarı ve sıhhat 
leri sarsılmıştır. 

Şimdi Amık ovasına 

inelim ve onu solda bıra· 
karak cenuba ve Antakya 
ya doğru yol alalım. 

Antakya karakterli bir 
Türk kasabasıdır. Orontun 

iki kıyısı üzerine inşa edil 1 
miştir. Dere boyundaki 

mımarı ile eski yapıların 

hususi yerleri görülmeğe 

değer her taraf bağ ve 

bahçed\r. 
Bu bcığlarla bahçelerin 

verdiği meyveleri tasvir 
etmiyeceğim Bu hususta 

cennet taamından bahseden 
at soffa.nın bile hayali kı 

sa kalır. 
Ancak Süveydiye ve 

Ordu gibi Hatayın güzel 
noktalarını ziyaret etmeni 
zi , tamamil~ size birakarak 
rt>hoerlij'imin son bir par J 

Milli birlik 
Bizde bilhassa Cümhu· 

riyet devrinden sonra in · 
ki~af eden milli şuur ve 
onun vasıtasile kuvvet bu 
lan milli tesanüd en kuv· 
vetli tesirler~ bile muka · 
vemet gösterebilecek bir 
selabet kazanmıştır. Es · 
ki çağ zihniyetinin aksine 
" Türk ,, olarak yaşama· 
yı en büyük ve en haklı 
bir gurur vesilesi sayan 
bugünkü nesil bu yaşayış 
sistemini devam ettireba - 1 
mek için yegane vasıtanın r 
kuvvetli olmak olduğunu 
ve bunun için de daima 
müttehit, daima mütesanid 
bulunmak lazım geldiğini 
takdir etmektedir. 

11 Birimiz hepimiz; he
pimiz birimiz için ,, düs -
turu esas hareket nokta • 
mızcJır. 

• 
Salıanat idaresinden 

bir harabezar halinde tes
lim alınan memleketi on· 

' 
beş, onattı yılm içerisinJe 
hakiki bir mamure yapan 
Cümhuriyet hükumetinin 
icraat programını da şu 

kdimelerle izah etmek 
mümkündür. 

.. Halkl1 beraber 
halk için .. ,, 

§ 

ve 

, 

tek vatandaşın ıztırabı: on 
sekiz milyon Türkün kal· 
binde ayni şiddttle makes 
bulmakta ve bu ıztırabı 
dindirmek için bütün mil 
let ayni tehalükle kendi· 
sine düşen insanlık vazi· 
fesini başarmaya koşmak 
tadır. Bizim için bu husus 
ta en veciz misali Hata -
yın vaziyeti vermektedir. 

Yirmi yıl süren karan 
lık esaret hayatımız; t\ na 
yurda da bizim kadar acı 
duyuran ve onu ~addi ve 
manevi bütün kudretile bi
zim yardımımıza koşturan 
bir sebep teşkil etmişti. 

Bütünlüğümüz~ ait bir 
parçanın ugradığı bir fe -
laket karşısında ona yapı
lacak muavenet bahsinde 
Hataylıların alacakları va-
ziyet nedir '! .. . Bu suale 
hiç tereddüt etmeden der 
hal cevap ver-elim ki : 

Bulunduğu en müşkül 
şartlar içerisinde bile Ana 
vatanla olan evlatlık ra -
bıtasını muhafaza ve onun· 
bütün teceddüt ve inkılap 
hamlelerini imkan n;sbe -
tinde takip edebilerek 
kadar sağlam bir karakter 
göstert-n Hatay, Dikili fe. 
laketzedelerine yardım d 
mek hususunda diğer yurd 
köşelerinin hiç birinden 
geri kalmıyacak bilakis 
belki hepsinden ileride 
bulunacaktır. 

.. Y enigüıı ,, ün neş 
retmekte bulunduğu yar 
dım listesi1tin daha ilk gün 
den itibaren arzetti~! man 
zara bizim bu husustaki 
tahminlerimizin bir haki 
kat olarak tahakkuk ede 

Bütün dünyaya karşı 
ırkının büyüklüğünü ve 

kudretini ispat ederek. 
bütün cih'1nda sulhun ve 

medeniyetin nazımı olmak 

vazifesini üzerine alan 
Türk ,, ün ayni zamanda 
vefa ve şefkatin de yega· 

ne mümessili olduğuna şüp 
he yoktur. 

ceğini gösteren bir vesikadır 
f Hatayııı: milli şuur ve 

onun vasıtasile kuvvet bu 
lan milli tesaniidün haricin 
de kalmasına esasen ih ti 
mal yoktur. Yurdun herhangi en 

uzak bir köşesindeki bir Salahattin KUTLU -çası olmak üzere- sizi şiddetle tatmin edilmiştir 

Defneye götürmek.liğime 1 ki ağaçlar yerden fışkı 
müsaade etmenizi rica ede rırcasına yükselmiştir ve 
ceğim dallarını birbirine vererek 

Burası Antakyadan on tabii ve muazzam şemsiye 
dakika, bir çeyrek mesafe·! ler meydana getirmiştirÔy 
dedir. Ve farıedinizki, gün leki çağlıyanların bütünnemi 
lerden sıcak bir gündür. mahfuz kalmaktd ve otur 
Bütün dağlar, birt>r has· duğunuz zaman, uzviyeti 
ta tuğlası gibi ısınmış bü nizi bir duşun altında imiş 
tün gölgeler, güneşi yen gibi rahat ettirmektedir. 
mekten acizdir. Pülverizatörlerden çıkan 

işte böyle bir günde da ko!onya yüzünüzü ne ka 
ği, Defne ,şdlalelerinin dar serinletirse, nebati 
başını bulup buniarı ör şemsiyeler altında coşup 
ten ağacların arasına kaynıyan çağlıyanlaı:, da vü 
gömülmek çöllerden gelen cudunuzu o kadadar ser·n . 
sıcak rüzgarların zulmün· letınektedir. Sonra ya bu 
dt-n kurtulmak için kafidir şarıldıyan suların sesi! 

Bu Defnede çağlıyan \ Çünkü bütün yamaçta, ka 
suların yanıba şıla 

1 

deme kademe, sular akmak 

rında, sık ataçlıklar kısmen ta sular çağlamaktadır. 
kendiliğinden kısmen de Bir su senfonisinin ortasın 
ekilerek hasıl olmuştur Fa / da yaşamak nedir,bunu 
kat bu nebati dünyanın su ancak Defnede görebilirsi 
ya olan ha.sreti öyle bir nıı. Burhan BELGE 

İLAN 
lskt"'nderun icra daire· 

sinden: 
1 - lskenderunda yusuf 

altı kızı Rozaya 1O,1,939 
tarih ve 31 ,3 sayılı akıd 
ı rucibince lskenderunun 
ikinci mıntakasında kain 
874 sayılı akarının tama· 
mını yüz adet Osmanlı al 
tm lirası mukabilinde ve· 
faen ferağ suretile terh!n 
eden lskenderundan Mu· 
hail Saliha karısı ve Ab· 
dullah İspir kızı Zarifenin 
borcunu adr:mi :tediyesin· 
den dolayı rehnin para· 
ya çevrilmesine karar ve 
rilmiştir. 

2 - Mezkur akar ls· 
kenderunun ikiı.ci mıntaks 
sında kain şark en yol. 
garbe-n katirine yazıcı, şi· 
malt!n belediyenin arsası 
ve cenuben AbdullahKum 
ru arsası ile mahdud ve 
dolma tabir edilen nim tah 
tani ve zemine çini döşe
li geniş bir salcın, iki oda 
ve dar bir korıdor bir 
mutbaht bir banyo, bir be 
la ve içinde bir portakal 
bir yeni dünya ve bir çanı 
ağacı havi bulunan 1200 
lira muhammen kıymetli 
bir bab hanenin tamamı 
ilan tarihinden itibat~n bit 
ay müddetle mevkii müza 
yedeye konulmuştur. 

2 - Satış 10, 11,939 
T. de cuma günü saat 15 
de İskenderun icra daire 
sinde yapılacaktır. Bu hu· 
susta tanzim kılınan arttır 

ma şartnamesi 10,10,939 
T. den itibaren herkes ta 
rafından görülebilir. 

4 - ihale günü arttır 
ma bedeli muhammen kıy 
metinin yüzde 75 ini bul· 
ınadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü bakı 

kalmak ~artile arttırma 
15 gün daha temdid edi· 
lt!c ek 15 inci günü ayni 
saatte en çok arttı rana ih• 
le olunacaktır 

5 - Bilumum alakada' 
lar gayri menkul üzerinde 
ki haklarını faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile bera· 
bet 20 gün içinde icra da 
iresine bildirmeleri aksi 
takdirde tapu sicillerile sa 
bit olmadıkça satış ledeli 
nin paylaştmlmasından ha 
riç kalaca klardır. 

6 - Hacze iştirak ede 
ceklerin muhammen kıy
metinin yüzde 7,5 nisbeti 
olan90 lira depozito akçaşı 
nı icra dairesine teslim 
etmeleri veya milli bir Baıı 
kanın teminat mektubunu 
ibraz eylemeleri lazım· 
dır. 

8 - Daha fazla izahat 
almak isteyenlerin beledi· 
ye münadisi ile (icra dai• 
resinin 939, 102 sayılı do~ 

ya) İskenderun icra me · 
murluğuna ınüracaıt _eyle 
mcleri ilan olunur. 
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Eski 
Türkiye Cümhuriyeti 

kadınlara verdiği hakla hü· 
tün acunda derin yansılar 
(ıtkisler) bırakmaktadır. 
Kad:n hakkı kadınlara ka
dınların erkeklerle bir ol-
ması en ileri batı memle
ketlerinde bile bugün da· 
ha münaka!ie halind~nir. 
Beş bin yıldanberi kadın

lığın sosyete hayatında oy
nadığı rol çok büyük ol-

muştur. 

Eski yakındoğu ulus· 
larından Sümer Hititlerde 
kadının varlığı ve eski Türk 
hayatında kadının gördüğü 

işler tarih bakımından ya
zilmaya çok değer. 

Mezopotamyanın kültü
ı ünü yapan sümerlerde ka
dınm çok önemli bir yeri 
ve değeri vardı. 

Bir sosyetenin ilerle
miş olması ancak kadınla· 
rına vermiş olduğu haklar 
ve. kadınların durumiyle 
ölçülebilir. 
Sümerlerde doğum yıldan 
tam 4000 yıl önce Mono· 
gamie·tek kadın almak usu· 
lü vardı. Nikah ve evlen
me merasimi hemen he
men bugünkü hale ben· 
ziyordu. Nişan nişanlıların 
karşılıklı oyd.ışmasile ve 
ana babanın, hısım ve ta· 
ıııdıkların önünde yapılı· 

yordu. Kadın ve erkek 
birbirine bugün bile birçok 
yerlerde görülemiyen bir 
yolda sıkı bağlarla bağla· 

nıyordu. 
O zamandan kalmış böl· 

gder bize evlenme kon· 
tratlarından birçok örnek· 
lerini göst~rmektedir. Ni
şanlandıktan sonra genç 

erkek veya genç kız bir
birinin evine ,. veya bera· 
berce tapınağa, gezinti ye
terine gidebiliyorlardı. 

Evlendikten sonra bu öz
gürlük biraz eksiliyordu. 
Kadın ve erkeğin birbirle
rine nasıl karşıhklı ... saygı 
göstermeleri gerektiği ev· 
lenme kontratlarında ya
zılıyordu. Kadın Vf! erke· 
ğirı birbirine karşı sada-
katsizliğinin boşanmayı ve 

' aile hayatının sona ereceği 
kaydı da bu kontratlara 
ayrıca yazılıyordu. 

Nişan töreni olur o!
maz kadın ve erkrk bir
birine ağır armağanlar ve
rirlerdi. Evlenen karı koca 
başlı başına bir ev kurar· 
lardı. Bu hal tıpkı eski l 

• 1 Türk hayatındaki aile kuru· 
muna benzemektedir. 
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tarihte kadın 
Bir Sümer evlenme tab

leti bize bir karı ile koca 
arasında yapılmış kontrat 
hakkm~a çok güzel fikirler 
vermektedir. Bu kontratta 
her türlü hukuki varlıklar 

malların bölüm şekli, taşı· 

nabilir malların cinsi. ölüm' 
doğacak çocukların yetiş
tirilmesi, ayrılmasının han· 
gi sebeplerle olabileceği 

kısırlık karşısında karı ko· 
canın durumları ve karşı

lıklı yükümler bütün bu 
kontratta apaçık olarak 
gösterilmiştir. 

Sümer kadınlarının iste· 
dikleri gibi erkek köle kul
lanmak hakları idi. Hak 
yer !erinde istedikleri gibi 
şahadet etmek, kendi rnal
la:ını işletmek ve tecimel 
sözbağı yap makta hakkı 

idi. Bu haktan yalnız koca
lı kadınlar değil ergtm 
kızlar da faydalanıyordu. 
Kocası ölen bir kadın ço· 
cuklarının ve kocasından 
kalan malların üzerinde 
mutlak bir hak sahibi olur 
du. Ve her arzu eden ka· 
dm kocası öldükten sonra 
başka bir koca ile evlene 
bilirdi. Kadın çocukldrını 
isterse mirastan yoksul 
edebilirdi. Bunun içindir 
ki sümer ülkesinde kadın 
ların yeri çok yüksekli. 
Hele <loğumyıldan 3200 

ğulmakla cezalandırılmaya 

haşlanmışlar. H:ınıurabi ka 
nunlarında bunun için sıkı 

maddeler vardır. 
Kısırlılr eski yakın Şark 

Uluslarında fikirleri en çok 
yoran mt>selelerden biri 
olmuştur . Kısır erkek ve 
ya kadın gönül hoşnudluğu 
ile birbirlerinden ayrılabi
lirdi. Böylelikle ayrılanlar 
eksiklik kimde ise birbir· 
lerine uygun bir ödek ve
rirlerdi. Eğer kadın isterse 
koca, çocuk yapmak mak
sadile ikinci bir kadın ala
bilirdi. Fakat bunun pek 
çok şartları vardı. Erkeğin 
her iki kadını idare ede
bileceğini ispat etmesi şart 
tı. Ve biriııci kadın erkin· 
lik ve bayanlığını mutlak 
o!arak taşıyacak ve her 
türlü haktan faydalanacak· 
tı. ikinci gden kadın bi· 
rincinin ayaklarını yıka· 
mayı ve yapmakta otura· 
cağı sandalyayı taşımayı 

önceden kabul etmek zo· 
runda idi.Bunu kabul ed~n 
kadınlar az bulunduğu için 
çok defa klSlrhk karşısın· 

da kadın kocasına bir ca· 
riye alır ve cariyeden do
ğan çoçuğu kendi çocuğu 

gibi büyütürdü. O zaman 
cariye ister evde kalır İs· 
terse özgürlüğü verilerek 
salıverilridi. Bazen her iki 

yıl önct yaşıyan kraliçe kadın bir evde oturabilir-
Sub'ad zamanında kadın 

sosyeterin en yüksek yeri 
ni kazanmış buluuuyordu. 
Kadınlar istedikleri erkek 
le karşı karşıya oturabilir 
ler istedikleri yere gide 
bilirlerdi. 

di. Yüzlerce yıl sonra 
hazreti lbrahimin Sara ile 
Haceri bir arada bulundu· 
ruşu eski sümer: aile örne 
ğiııden kalmış bir usuldur. 

Sümer kad,nl,uı çocuk
larının yetiştirilmesine çok 

Bununlf! beraber e-Ter öned verirlerdi. Cocukla· o 

ko.1tratta varsa, erkekler :ını yüzüztü bırakan kadın 
bazı şartlar atlında kadın larm sosyete hayatında o· 
tarını belli bir zaman için nuru yükselemezdi. 

satabilirlerdi. Ama boşa Sümer ülkesinde kadınlar 
yamazlardı. Bir kadını dan pek çok (patesi) ler 
boşamak çok güçtü. yetişmişti. Patesi bugünkü 

i Mutlaka o kadımn bağış manasile belediye başkanı 
lanamıyacak kadar büyük ve ilbay manasma gelir. 
bir s~çunu ve bunları İs Sümerlerinkadanlara ver 
pat etmek gerekti. Eğn diği bu yiiksek değerinen 
evlenme kontratında kadı zerını Hititl~rdede görü 

nın başka bir erkekle mü ı rüz. Hal~ Hitit sosyetesin 
nasebetle b.ulu'.ıamarnası Je ,-,iyl\sal v hayatta kadın.~a 
yazılmamışsa ılerıde kadı • rın oynadıgı rol daha bu
nın bu yolda yapacağı her yüktü. Hitit kanunlarında 
hangi cinsi bir münasebet hadınların hakları her şe· 
ancak küçük bir günah yin üstüne çıkarılmıştır. 
olarak sayılırdı. (Fuhşun Oriyantalillt Almanyalı E. 
mutlak surette hiyanet ve F orrer 
fena sayıldtğı devir ancak · (Die Bagazköi. Texte'in 
doğum yıdun 'lOOO yıl umschriften) adlı eserinde 
önce başlar ve bu çağdan Hitit devleti karallar fü.te 
sonra fahişeler suda bo sini yaz rken bir çok ka 

dın hükümdar ve kral1a 
rın adını saymaktadır. Hi 
fitler bu büyük Kraliçe· 
lere (Tavannanna) adrnı ve 
riyorlardı. Bu büyük Kra 
liçeler Krallarla birkikte 
hükumet işlerini görürler 
kocaları öldükten sonrada 
otoritelerinden bir şey kay 
bdmezlerdi. Hitıtlerde ka· 
dın tanrılar erkt-k tanrılar 

kadar büyüktü. Prof. Bos· 

sertiye göre Hititletin bü· 
yük tanrılarından erkeğe 
Şantaş kadını:da Kubbc.ba 
diyorlardı . Doğum yıldan 
1260 - 1283 yılına kadar 
hükümdarlık eden Murşi
liş 2 ' nin Mısır firavnu 
Ramses 2 ile Suriyede Ka 
deş önlerinde yaptığı bü· 
yük harp çok meşhur 
dur. Savaştan sonra Mısır 
lılnrJa yapılan muahede 
kraliçe (Buduheya)nın da 
imzası vardır. Bu kraliçe· 
den başka ün almış ly1yas 
Harrabşılış, Deı ubeya gibi 
Hitit Kraliçel~rini göster~ 
biliriz. 

Hitit sosyetesinde kadın 
kıptı sümerlerde olduğu 
gibi hak yerlerinde buluna 
bilir, köle kullanılır, mal· 
)arını çevirir tecim kon· 
tratları yapabilir. 

çocuklarına istediği eğitimi 
verebilirdi. Samı uluslar 
sumer ve Hititlerden aldık 
ları örneklerle kadınlarına 
daha sonraları (Tolerance) 
gös!ermeğe başlamışlardır 

Asur Kraliçelerinden o
lup Şamşı adad.n karısı o 
lan Semiramis kacasının 

810 da ölümünden sonra 
asur devletini tam beş yıl 
doğam yıldan önce (805 -
810) yıllarında yönetmiş· 

tir. Oğlu Adadnirarı 3·810 
762 doğum yıldan önce bü 
yüdükten sonradır ki hüku 
meti bırakmıştır. 1 

Orta Asyada Anadolu· 
da Türkler kadına en 
yüksek saygıyı göstermiş-
1\!r, kadınlnra en yüksek 
devlet işlerini gördürmüş· 
!erdir.Ziya Gök alp (Türk 
medeniyeti tarihi adlı e ı 
serinde Türk ailesinin han 
gi kurallara göre kuru!· 

muş olduğunu ve kadı
nın Türk sosyete hayatın· 
da nasıl yüksek bir yen 
olduğunu görebiliriz 

Ziya Gökalp derdiki: 
(Türk ailesinin İslam 

devrinde devamı islam ai
lesi eski arap ailesinden 
doğdukt<ın ve buna Yu· 
nanla İramn pederi ~ahı 
ailesinden bir takım un
surlar iltihak ettikten son 
ra Müslüman kadını gayet 
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elemli bir:mevkıa düşmüş 

tü. Bu elemli mevkiin Mı 
sırda, Y (·mende, Magrip 
le böyle elemli bir hayat 
ya~ıadğ1 esnada islim 
aleminin diğer köşelerinde 
yani Anadoluda Kıpçakda 
İrak ve Maveraünnehir ül· 
kelerinde İslam kadınının 
diğer bir kısmı erkeklerle 
müsavi muhterem hür ve 
mesut bir hayat yaşaması 
na sebeb buralarda hakim 

olanTürk illerindehenüz eski 
ailesinin devam etmekteTürk 
bulunmasıdır. 

Magripli bir seyyah olan 
İbni Batu ta seyahatname•: 
sinde AnadoJuda Kadın 

!arın nasıl hür olduklarını 

ve kadınların nasıl örtüıı· 

mediklerini ve bazı Bay ve 
hükümdar zevceleı inin ya 
nına nasıl kabul onlarla 
birlikte nasılyemek yediğiin 
uzun uzadıya anlatır.(Türk 
medeniyeti tarihi S. 268) 

EskiTürklerde kız evlin 
sahibi olmak araplarda ol 
du~u gibi bir felak~t bir 
şerefsizlik d~ğildi. 

Kız babası olmak için 
Oğuz baylarınm duasına 

baş vuran kimselerde var· 
dı: 

(BayBilcan dahi yerin· 
de durdu dedi Baylar be 
nim dahi hakkımda dua 
eyleyin Allahütaala bana 
da bir kız vere dedi.Oğuz 
d;tyları el kaldırdılar, dua 
eylediler. Allah sa nada bir 
kız vere dediler. 2 

Bütün bu kaynaklar es 
ki Türkün, beşikleri orta 
Asya olan Sümerler veHi 
titler kadına tarihte en 
yüksek değeri vermiş ol· 
duklarını göstermektedir. 
Türkiye Cümhuriyeti 1926 
yılında(Medeni kanun) ile 
Türk kadınlarına he türlü 
içtimei hakkı 1935 yılan 

daKamutaya üye seçmek 
hakkını vermiştir. 

1 - Tiglatpileser 3 ün 
cü oğlu Asur Kralı Sar· 
gon 2 Jstanbul asariatika 
müzeleri neşriyatından N: 
4 Prof. E. Unger. S, 10 

2 -- Türk medeniyeti 
tarihi S. 268 Ziya Gök· 
alp. 

Böylel;kte Türk kadın· 
lardan yanın hiç bir ye· 
rinde ve en ileri gitmiş ba 
tı ülkelerinde kndınlarııı 

elde edemedikleri hakları 
kazanmışlardır. Bu Türk 
devletinin ve rürk sosye 
te hayatının yüksek varlı· 

ğına en büyük bir tanık· 

tır. Büyük tarihin izlerini 
aydınlatan ona yeni bir hız 

Sayfayi Çeviriniz 
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İLAN 
Antakya icra memur · 

luğuodan: B;r alacağın te· 
mını is!ifası zımnında 

ha.:iz altına alınan ve pa· 
raya çevrilmesine karar 
verilen ve tamamına üç 
yeminli ehli vukuf marife· 
tile 50 lira kıymet takdir 
edilen Arıtakyanın dör· 
düncü mıntakasında kain 
ve Akbaba mahallesinde 
kain 573 no:lu bir bapha· 
nenin tamamı 432 sehim 
itibarile 42 sehim açık 
arttırmaya konulmuş olup 
birinci açık arlhı ması 2, 
11, 939 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 
sekizden 12 ye kadar dai· 
rede icra edilecektir. 

Arttırma muhammen 
kıymetin yüzde 7 ,5 ini dol 
durduğu takdirde alıcı na 
mına ihale edileceği aksi 
hald~ birinci arttıranm 

taahhüdü baU kalmak şar 
tile arttırma 15 gün müd 
detle uzatılarak 16,11 , 
939 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü ayni saat
te dairede yapılacak olan 
ikinci açık arltırmasıııda 
dahi yukarıda yazılı bedel 
elde edilmediği anda satış 
2280 no:lu kanun ahka· 
mına tevfıkan geri bırakı· 

lacaktır. 
Satı~ peşin para iledir. 

Arttırmaya girmek istiyen 
ler mukadder kıynıetin 

yüzde yedi buçuk nisbe· 
tinde pey akçası vey.J. ulu· 
sal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri ikti· 
za eder. Mezkur gayri 
menkulün müterakim vergi 

si ve bilcümle tapu mas· 
rafları ile rüsumu dellali 
ye si alıcıya aittir. 

Hakları tapu sicilile 

\ 
sabit olmayan ipotekli a· 
lacaklılarla diğer alaka· 
darların ve irtifak hakkı 
sahiplerini bu haklarının 
ve hususile faiz ve mas· 
raflarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfın· 
da düiremize bildirmeleri 
lazımdır. Aksihalde hak· 
lan tapu sicilile sabit ol
mayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka· 
Jır:;ır. 

<Jayri menkulün evsafı: 

Sicilde 573 no:lu ihti· 
va eden çıkmaz içinde es 
ki tarzda ve ahşaptan ya· 
pı'ı bir oda ile al.ında 

bir ufacık mutbah mevcut 
olup avlu~u yoktur. hu ludu 
kadastro planına müstenittir. 

Gayrı menkul kendisine 
ihale edilen kims~ derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kara· 
rı fesholunarak kendisinden 
evvd en yüksek teklifte bu· 
lunan kimseye arz etmiş ol 
duğu bedelle almaya razı 

olursa ona olmazsa vt>ya bu 
lunmazsa 15 gün müddetle 
khar arttırmaya çıkarıhp 

en çok arttıranın üstünde 
btrakıhr vu iki ihale arasın 
da ki fark ve geçen günler 
için yüzde beş faiz ve di 

ğer masraflar ayrıca hükme 
hacet I..:alın:ıksızın dairemiz 
ce tahsil olunur. 

Daha fazla malıimat 
almak istiyenler 11,10,939 
tarihinden itibaren daire 

' 
ve parlak bir ülke veren 
Atatürk, Tüı k kadının ada 
en yüksek haklarını ver· 
miş_ olmakla bii tün ucun 
kadınlığınııı derin st:vgi 
ve saygısını kazanmıştır. 

de açık bulundurulacak arttır 

Türk kadını kendisine 
verilen bu haklarla nelradaı 
öğüne yeridir. 

ULun yıll ... rJan sonra Türk 
kadıı·lığı için doğan bu öz 
gürlük güneşi bütün dün· 
ya kadınlarının gözlerini 
kamıştıriyor . Bu Çağın dü 
şünen, <leyan ve kalplari 
Türk ka<lıııııı yüksek l•ak· 
lan önünde sr vgi ile çc.tr 
pan ülkücü kadınlarını Tür 
kiye ülkesiııe koşturuyor· 

Bu son üç Türk ulusuna 
evrensel onur vermiş Türk 
devrimini'! değerini bütü ı 1 

dünya ydy.nış ve ö; rat 
miştir . 

H ıkım: t Turhan 
Dağlı oğlu 

ma şehadetnamesi ile 939 
178 no. dosyasına müraca 
at etmeleri ve arzu 
etmiş oldukları malumatı 

almış olacakları lüzumu ilan 
olunur. 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Haıny Sy. Jandarma piya· 
de alayı hayvanatı için (85 · 
100) bin kilo ot açık eksilt· 
me sureti le 15, 1 lt>şrin,939 

Çarşamba günü saat 16 da 
Antakya kışlasında Jandarma 
Alay karargalııııda ki Satın 
• 
alma konısiyonunca satın alı 
nacaktır. 

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

YENIGON "3= 
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Antakya Cümrük muhafaza loburunıın 
senelik erzuk ihtiyaçJlistesi 

CinsF' Miktarı Muhammen bedel Teminelt ınuvak'~atası lhale ~günü Ne suretle -~ 
Kilo Lira K. Lira K. ve ;saati yapılacağı 

Şeker 3150 945 70 88 16. 10. ·939Sa.10da A. eksiltme 
tlulgur 15350 - 1228 92 10 l'i. 10. 939Sa.llde ,, ,, 
Kuru fasulya 14475 1737 130 28 16. 10. 939Sa.14de :' :• 
Mercimek 4975 348 25 26 12 16. 10. 939Sa15de ,, ,, 

~Zeytin~yağı 2125 850 63 75 17. 10.!939Sa.10da "'., ,, 
Patates 11900 952 71 40 17. 1 O. 939Sa. ll de ,, ,, 
Pirinç 8775 2544 75 190 86:17. 10. 939Sa.14de ,, ,, 
Kuru so{ran- 4125 165 12 38 17.jl0.: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 1de: Kapalı z tr 
Odun 925500 9255 694 13 19. 10. 939Sa.15de ,, ,, 
Arpa 270000 8505 637 88 19. 10. 939Sa.16da ,, ,, 
Sığır eti 55000 9075 680 63 ~ 20. 10. 939Sa.llde ., ., 
Un 150000 12225 • 916 88 20. 10. 939Sa.15de ,. ,, 

1 - H;,ı.tay gümrük muhafaza taburunun senelik erzakl< on mayıs:940 nihayetine kadardır.) ihtiyacı 
yukarı}:a çıka.rılmış olup yazılı günlerde _Antaıyada gümrük . muhaf~za taburu satın alma .. k~mis{.~>· 
nunca ıhalelerı yapılacaktır. Bu husustakı şartnameler mezkur komısyonrla her zaman gorulebılır. 
2 -Talip hangi erzakların ihalesine girecekse o erzaklar için gerekli temıı;atı muvakkatayı ~<>keneler un 
gümrükleri baş müdürlüğü muhaseoesine yatıracak ve hangi ihaleye aıt ol?uğunu temınat makbu 
zunda tasrih ettirecek ve ihale saatinden önce komisyona müracaat edecektır. 

- -~ - - - --- -- -
' ' 

fskenderun A. satzııalma komisyonundan 
1 - İskenderun garnizonundaki erat için aşağıda )cins ve miktarları yazılı on do· 

kuz kalem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 
Tahmin fiatlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
2 - Mevaddı iaşenin evsafı ve teslim yerleri şartnamelerinde yazılır. 
3 - istekliler şartnameleri görmek için Ankara ve ıstanbulda levazım amirlikleri 

satın alma komisyonlarile lskenderunda A· Sa'ın alma komisyonuna! : müracaat %edecek· 
!erdir. 

4 - ihale aşağıda yazılı erzakların hizalarında gösterilen'.günjve saatlerde isken 
derunda askeri satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları 23.10,939 günü saat (9)a kadar lskenderunda satın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş ola\:aktır. Bu saatten sonra mektup kabul 
edilmez. ' -
içeri6 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen muvakkat teminatın~ konulduğu zarif 
Cimin~ konulmalıdır. ·-
sı Miktarı Tahmin Bedeli Muvakkat Temi. eksiltme ıha!t Saat 

Kilo Lira K. Lira K. usullt!ri tarihi 
Ekmek 
Sığır eti 
Sade yağ 
Kuru ot 
Yulaf 
Bulgur 

1162000 104580 00 7844 00 kapalı zarf 23,10,93Y 
195300 39060 00 2930 00 kapah zarf 23,10,939 

2'.l400 2j520 00 1764 00 kapalı zarf 23,10,939 

Y da 
11 

" 

Kuru fasulya 
Pirinç 
Sabun 
Nohut 
Saman 
Zeytin yağı 
Kuru üzüm 
Patates 
Mercimek 
Lahana 
Ispanak 
Pırasa 
Odun 

887000 31045 00 2328 00 kapalı zarf 23,10,939 
1133000 62315 00 4674 00 kapalı zarf 24,10,939 

88000 8800 00 660 00 kapalı zarf 24,10,939 
66500 11305 00 848 00 kapalı zarf, 24,10,939 
37200 13020 00 976 00 kapalı zarf 24,10,939 
16500 7425 00 557 00 kapalı zarf 25,10,939 
32760 3276 00 245 00 açık eksilt. 25,10,939 

571800 8577 00 643 Oo kapalı zarf 25,10.93~ 
1680 756 00 57 00 açık eksilt. 25,10,939 
~000 1710 00 128 00 açık eksilt. 26,10,939 

27300 2730 00 205 00 açık 4•ksilt. 26,10,939 
19400 1940 00 145 00 açık eksilt. 29,10,939 
42000 1680 00 126 oo.:açık eksilt. 26,10,939 
29400 1176 00 88 00 açık eksilt. 27,10,939 
60900 2436 00 183 00 açık eksilt. 27,10,939 

352000 3220 00 264 00 açık eksilt. 27,10,939 -

14 
16 

11 
14 
16 

9 
11 

14 
19 

9 
11 
14 
16 

9 
11 
14 

Askeri ilan 

150 TON 

21800 kilo gar danesi 
satılacak 

HATAY D.:.FTERDARLtGıNDAN • 
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Köyü Nt::vi Kilo~u Muhammen takribi kiym~ti 
Hıdırbey Gar zeyli 100,000 1500 Yulaf alınacak 

Hatay Sy. J. Piyade Alayı 
hayvanatı için (130 - 150) 
ton yulaf kapalı zarf usulile 
19, 1 Teşrin 939 perşembe 
günü S'lat 16 da Antakya kış 

Y oğunoluk ,, 
Bityas " Hacthabli 

" Vakıf 
" 

,, 

" 
" 
" 

Lira 
60,000 900 ,,~ 

25,000 375 ,, 
18,000 230 .. ı 
15,000 ~25 • 218,000 3230 

la~ında Alay karargahındc.ki 
satın alma komisyonunca sa 
tın alınacaktır. 

Yukarıda köyü, nevi, kilosu ve muhammen takribi 

Talipl"!'rin şartnameyi gör
mek ve almak için mezkur 
Alay Levazımına r ve ihale 
günü 394 liralık muvakkat· 
teminat makbuzile komisy o 
na müracaatları. 

kıymeti yazılı Hıdırbey nahiyesine bağlı beş köyün 939 
senesi gar zeytin <lanesi 20 · 10 · 939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 16 da Milli ~mlak müdürlüğü odasında 
açık arttırma usul ile satılacaktır. 

Talip olanlar muhammen kıymetin burada 7,5 unu ma· 
!iye veznt-sine teslim ederek yevm mezkurda makbuzu 
ibraz etmeli sure tile muracaat etmeleri lü7.umu ilan olu•ıur, 
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