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Gazeteye ait yazılar Neşriyat· 
Müdürü adına gönderilmelidir 

f Hanların her keiimesinden 
?kuruş alınır ücret peşindir 

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 
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Parti.mizin namzet- Milli Ş flmizle 

/eri tespit"• edildi Mün:~:!~:d:ekm 
Ankara 24 A. A. 

Hitler, arkadaşlar(qle 
çatışma halinde 

Berlindeki konferansın vereceği 

sahHslzlıkla bekleniyor 
karar 

Merkezde yedi mırıtakaya rey 
sandığı konacak 

Yarın salıah saaf yediden bu şerefli imtihandan da Be
itibaren Htayın her tarafında Iediye s~çiminde olduğu gibi 
ikinci müntehip seçin1i baş parlak bir zaferle çıkacağı· 

, lıyacaktır.Evvelcede haber ver mıza şüphe bile edilemez. 
diğimiz gibi, merkezde halka Bu kutsal vazifemizi va· 
kolaylık olmak ve s.ı.çimi sü- parken reylerimizi, memleke· 
ratle ikmal edebilmek için ti kurtaran ve vatam zafer
intih;p mıntakaları yediye den zafere kuşturan Cümhu· 
iblağ edilmiş ve Partimizin riyet Halk Partisi namzetle· 
ikinci münlehip namzetleri rine vermeyi unutmıyalım. 
de tespit ve ilan olunmuştur. Merkezde seçim mınta· 

Hatayı, Cümhuriyet ida· kalan ile Parti namzetleri· 
resine_fileıı iştirak ettirec:ekolan mizin isimleri aşağıdadır: 

==== ŞEYHALl MINT AKASl 
Abdiilgani Türkmen 
Bayan Sabit Kuseyri 
Abdullah Feyzi Atahan 
Suni ATTAR 
Arif Bereket 
Şükrü Hani 
Abdullah Özal 
lzzt:t Zekeriya 
Yusuf Hac~ali 
Somuncu Ali 
Mehmet Şemsettin 
Hafız Salahattin 
Bekir Sıtkı Kural 
Bayan Galip Şekerci 

AFFAN MINT AKASı 
Mehmet Sait Tüleyli 
Bahniddin Kayiran 
Bayan Nahide Sahilli 
Hasan Haydar 
Celal Sahılli 
Necip T .!ıtni 
Bayan irfan Kemal 
Abdülvahap Arus 
Celat Abdülmuttalip . 
Bayan Fikriye Kavvas 
Mür.ip Kasim 
Şakir Karaoğlan 

ULO CAMİ MINTAKASI 
Ali Mısırlı 

Samih Azmi Ezer 
Şefik Subuııi 
Hüseyin ,;;ehzade 
Vedi Bilgin 
Hacı izzet bilgin 
Vedi Karnbay 
Nuri Aydın 
Bekir Civelek 

!Nutki Miski 
Selim Çeleı;k' 
Mehdi Ôlebi 

, Hasibe Hacı Mıstık 
ı\1el5hat Mısırlı 
Kunduracı Abbuş 
Emiue Zerrin Konuralp 

KLISE NINTAKASI 
Bayan Dr. Basil Huri 
İ1tkcnder Azar 
Asef Mahkeme Başkatibi 
Mehmet Bahadırlı 
Süleyman Deyyup Kavvas 
Latif Günal 
Huıki Elmasoğlu 
lsa Kaıancıyau 

L<lyan Necdet Altınnnıt 
Abbud Kebbu<li 
Ali Şemsettin 
Mişel Trancan 
Hami Elektrik müdürü 
Bayan Saffet Bereke:t 

UÇ ruM MESClDl KAN· 
TARA MINT ASI 

Mehmet Tecir!i 
Sıtkı Aselci 
Mustafa Rasih 
Nafi Miski 
Mehmed Muhiddin Paşa 
Necip Hariri 
Sadık Müftü 
Ömer Hacıbey 
Hacı Bal Hamamcı 
Fevzi Şemsettin 
Bekir Koçak 
Bayan lffot Zübey~r dişçi 
lzettin Çnvış 
Bayan Mehmet Kunt 
Enwr Kumru 
Bayan Fatma lbrahim Polis,. 
ORHANlYE MINT AKASl 

Suphi Bedir 
Alı Uluç 
Abdullah Mıstık 
Cemil Asfur 
Bayan Fnhrİ)'C Uluç 
Bayan Nezire Recep 
Mehmet Derviş Künefeci 
İbrahim Gali 
Memduh zeravent 
Remzi Garip 
Bahaeddin Nahit 
Hasan,, Gali 

-

Haydar Vezzan 
HABIBNACAR MINTAKASI 
Muhsin izzet 
Mehmet Varavir 
Memduh Halef 
Cemil Cemali 
Fatma Cemali 
Abdülkerim Hattat 
Mehmet Nuh 

Toplantıya davet 
Ticaret ve sanayi odası 

intihap heyeti riyasetinden: 
Yarın 26,10, 938 perşembe 

günü saut 8 den 17 ye ~ka· 
dar müntel ibisani İııt:l.abı 
yapılacaktır. Odada mukay · 
yet 1, 2, 3, ve 4 ncü sınıf 
tüccarların ticaret odasına 
gderek reylerini kullanmala· 
ra lüzumu iifın olunur. 

Siv.ıs vagon ve lokomotif 
fabrıkasının açılışı münase· Paris 24 A. A. - Hit- t mektedir. Hitler, efkarıumu· 
betiyle münakalat vekili Ali lerin Berlinde topladığı kon· miyeye kıymet vermek mec· 
Çetinkaya Milli Şef İnonüne ferans, Fransız mehafilinde buriyetinde kalarak bu kon· 
bir telgraf çekerek fabrıkanın geniş tefsirlere yol açmakta feransı toplamıştır. Komü· 
i'i'letmeye açıldığını müide· ve konferansın vereceği ka· nizmJ hareketl~rinin Alman· 
leıniş, sonsuz tazim ve min· rar merakla beklenmektedir. yada gittikçe artması, Hitle· 
netlerini arzeylemiştir. Milli Berlinden gelen haber- rin arkadaşlarını endişeye 
Şef bu telgrafa teşekkürle lere nazaran, Alman efkarıu düşürmüştür. · aber verildi
mukabele ederek bu miıhim mumiyesi son derece endişe ğine göre. Hitler son derece 
eserden dolayı duydukları içindedir. Harbin çok uza· şiddetli bir muharebeye baş· 
sevinci açıklamış \'e muv.ıf· ması ve Almanyanın mağlu· !ayacak ve ondan sonra sulh 
fakiyetleriııin devamını teıııen· bibiyetihtiınalları halkı düşündür teklifinde bulunacaktır. 
ni eylemiş. 

Hariciye 
vekilimizi 

Sovyet - Fin
landiya mü
zakereleri 



Kozandan Sehlik Hasan 
Ôztürke borçlu olup halen 
Türkiye hudutları haricinde 
ve mahal!i ikameti mı:chul 
bulunan Aziryan Misakm bor 
cunu vermediği cihetle Ko· 
zan icra memurluğunca 30, 
8 939 tarihinde haczine 

" karar verilen ve borç 
luya uit bulunan Kırıkhanda 
kain ,367,638,ve Torunanneb 
li köyünde vaki ,5,35,36,37, 
38,49,82,85,86,87, 88,89, 90, 
91,83,84; 141, 153 ,182,185 
154, 133, 130,204,205, veAblak. 
lı köyünde ve6.1 OveÇilöğlan 
höyüğü köyünde vaki33, 34 
35,~6,37 mahzar numaralı 

gayri menkul mallarının yine 
kozan icra memurluğunca lS 
10,939 tarihinde satılarak 
paraya çevrilmesine ve mu 
amelatı sairı!sinin me
muriyetimizce ifa ve ikmali 
ne karar verilmiş: olmakla 
bunlardan Kırıkhan kasabasın· 
da vaki 367 numaralı gayri 
menkulün kerpiçten yapılı 
iki oda ve bir .salon; ve ön 
kısmı bahçe olup içt:ri· 

·sinde yüz adet çam ve 60 

adet 'meyve ağacları ve bir 
iU havuzu olduğu gibi umu· 
mi caddeye nazır arka kıs
mında betondan mamul ve 
demir darabah bir kahve 

hane ve yıne demir dara
balı 9 mağaza ve mağazala
rın arka kısmında yine ker· 
piçten yapılmış dört odalı 
bir hane mevcut olup mez 
kur gayri menkulün tama-

YENlt,u,~ 
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numaralı tarlanın ise· 7200 1 sınde olup her hektarının 
sehimde 600 ·sehminin borç 15 lira değerinde olduğu ve 
luya ait ve 1 hektar ve 9ar 151 numaralı tarla ise 24 se 
ve 86 santiar mesahası nda himde dört sehmin borçluya 
olup her hektarının on lira ait ve 18 hektar mesah<tsın 
değerinde bulunduğu ve 38 da ve her hektarının 15 
numaralı tarla ise 7200sehim lira değerinde oldlığu ve133 
de600 sehminin borçluya numaralı tarla i~e 2700 se 
ait ve 19 hektar ve 81 ar himde:600 sehminin borçlu 
20 santiyar mesahasmda olup y_. ait ve 5 hektar ve130 ar 
her hektarının 30 lira değe ve 71 santinr mesahasında 
rinde olduğu ve 49 numara olup her hektarının 15 lira 
lı tarla ise : 7200 sehimde değerinde olduğu ve 13 nu 
600 sehmin borçluya ait ve maralı tarla ise 2700 sehim 
10 hektar ve 40 ar ve 82 de 600 sehminin borçluya 
santiyar mesahasında olup ait ve 4 hektar ve 96ar ve81 
her hektarının 40 lira dt'ğe santiar me-sahasında olup 
rinde bulunduğu ve.82numa her hektarının 15 lira değe 
ralı tarla ise 3 sehim itiba rinde olduğu ve 204 numara 
rile bir sehminin borçluya h tarlanm 3 de 1 sehminin 
ait ve 23 hektar mesahasın borçluya ait ve 3 hektar me 
da ve her hektarının 15 lira sahasında ve her hektarının 
değerinde buluduğu ve85nu 15 lira değerinde olduğu 
maralı tarlanın 3 sehim _itiba ve 205 numaralı tarlanın 3 te 
rile bir sehmiı1in borçluya a 1 sehmi borçluya ait ve 9 
it ve 3 hektar mesahasında hektar mesahasında ve her 
ve hektarının - ıs lira değe· hektarın 15 lira deierinde 
rinde ol.:f uğu ve86 numaralı olduğu ve Abalaklı köyünde 
tarla ,_ise3 sehimde vaki 6 numaralı tarlanın 160 
bir sehminin borçluya ait da 88 sehminin borçluya 
ve 6 hektar mesahasında ol ait ve 3 hektar 39 ar ve.70 
duğu ve her hektarınınl5lira santiyar mesahasında olup 
değerinde bulunduğu .ve 87 her hektarın 35 lira değe
numaralı tarla ise3sehim itiba rinde olduğu ve 10 numara
rile bir sehminin borçluya ait lı tarla ise 160 da 88 seh· 

ve8hektar mesahasında ve her minin borçluya ait ve 2 
hektarının 15 lira değerinde hektar ve 30 ar ve 65 san· 
olduğu ve 88 numaralı tarla tiyar mesahasında olup her 
ise 3 sehimde bir sehmin hektarının 35 lira değerinde 
borçluya ait ve 22 hektar me olduğu ve Çıloğ1an höyüğü 
nh ısınd1 ve h~r hektannın 15 köyünde ise 33 numaralı 
lira d'gerind! olduğu ve 89 tarlanın 2400 de 600 sehminin 

numaralı tarla ise 3 sehim 
itibarile bir sehmin borçluya 
ait ve6hektar mesahasında 
ve her hektarının 15 lira de 
ğerinde olduğu ve90 numaralı 
tarla ise 3 sehimde .1 sehmi 
borçluya ait ve 12 hektar 
mesahasında ve her hektarının 
15 lira değerinde olduğu ve 

'} ı numıralı tarla ise 240J se 
himde 240 sehmi borçluya 
ait ve mesahasının 26 hek 
tar ve 69 ar ve _ 10 santiyar 
olduğu ve her hektarının 15 
lira değerinde_ bulundugu ve 

83 numaralı tarla ise 26 se· 
himde iki sehminin borçlu 

borçluya ait ve 18 hektar ve 
mtnın çiloğlan hüyüğünden 
alice oğlu Ş~msettin tarafm 
dan bila icar işgal edilmek 
te olduğu ve buıılarm cüm
lesinin nısfı borçluya ait ol 
ması hasebile ta.uammm kıy 
mcti altıbin lira hasebile 
nısfının üçbin lira kıymetinde 
olduğu ve yine Kırıkhanda 
kain 638 11.ahzar numaralı 
gayrimenkul kasabanın ~ar· 
kında ve umumi cadde üze 
rinde vaki olup drafı kıs
men kerpiç ve kısmen de taş 
düvarla çevrilmiş, içerisinde 
iki oda ve ön kısmında de· 
mir darabalı iki mağaza ve 
arkasında uf"k bir arsa bu ya ait ve 10 hektar mesa2h0a 
lunan ve iki hektar ve 76 ar' sında ve her hektarının 

lira de~erinJe olduğu· ve84 ve 56 santiyar mesabasında 

58 ar ve 75 santiyar mese 
başında olup h'!r hektarının 
20 lira degerinde olduğu ve 
34 numaralı tarla ise 2400 
de 600 sehminin borçluya ait~ 
ve 17 hektar ve 96 ar ve ~8 
san ti yar mesehasında olup her 
hektarının 20 lira değerinde 
olduğu ve 35 numerah tarla 
ise 2400 de 600 sehminin borç 
luya ait 19 hakter ve 90 ar 
ve 44 santiyar mf"sabasında 
olup her hektarinin 20 lira 
değerinde olJuğu ve 36 ııu· 
maralı tarlanın nısfı borçluya 
ait ve 17 hakter ve 38 ar Vt; 

18 santiyar mesehasmda O· 

lup her hektarının 20 lira de 
ğerinde olduğu ve 37 numara 
lı tarlanın nısfı borçluya ait 
ve 17 hakter ve 61 ar ve 83 
san ti yar mesehasında 

olup her hektaranm 20 lira 
değerinde olduğu ve cümle 
sinin ek:lmemis olan bu gay 
rı menkul malların 24,10,939 
tarihinden itibaren 37 gün son 
ra yani ikinci teşrin ayının 

30 una müsadıf perşembe gü 
nü saat 14 de Kırıkhan icra 

olan hanın nısfmın borçlu· 
ya ait VP. tamamına nazaran 
ııısfının bin lira kıymcc>tinde 

olduğu ve yineKırıkhantorunan 
nebli köyünde vaki 5 mah 
zar namaralı tarlanın tamamı 
7200 sehim itib:ırile 600se 
bim borçluya ait ve 196bek 
tar mescıhasında ve her hek 

numaralı tarla ise 26 sehim 
de ikı sehmi borçluya ait ve 
4 hektar ve9 ar 77 santiyar 
mesahasında ve her hekta· 
rının 20 lira değerinde oldu 
ğu ve 141 numaralı tarla ise 
16ehimde 13sehminin borçs 
luya ait ve l O hektar mesa 
basında ve her hektarının 

tarının 25 lira kıymetinde:- 40 lira değerinde old\1iu 
bulunduğu ve yine adı ge ve 153 numaralı tarla ise 96 
çen köyde vaki 35 numa· • sehimde 29 sehminin borçlu 
rah tarlanın 7200 sehimde ya ait ve 4 hektar mesaha 
600 sehminin borçluya ait sında ve her hekterını_n 20 
ve hektar ve 95 ar ve , lira değerinde olduğu ve182 
87 • santiyar mesahasında numaralı tarla ise 7200 se· 
ve her hektarının 30 li· himde 1572 sehminin borç· 

daire.sinde açık arttırma .sure 
tile paraya çevrilecejinden 
isteklilerin. 

1 - Muhammen kıymetin 
yüıde 7 ,5 n!sbetin<le pey ak 
çalarım- depozite vey merkez 
bankasından alı.cakları iti bar 
mektubunu ibraz etmek sure 

Posta nekligatı" 
münakasa illlnı 

P· T. T· Müdürlüğünden 
Bntakya ile İskenderun posta merkezi arasında her 

gün gidip gelen ve ara yerdeki Belan merkezine uğra
mak ·~artile posta nakliyatı sürücülüğü 24,10, 939 tarihin 
ele p~zarlığa verilmiştir: . 

Pazarlık 24, 10,939 tarihinden itibaren beş gün udın· 
da P. T. T. müdiriyeti binasında yapllacaktır. 

Müteahhid kati teminattan başka arttırma,• eksiltme ve 
ihale kanununun 17 inci maddesindeki esaslar dairesinde 
5 bin lir.~lıl bir kefalet de verecektir. 

Aylık muhammen bedel 90 lira ve " muvakkat temi· 
nat 81 liradır. İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına na· 
mus ve haysiyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis 
veya o derecede cezayı icap ettirecek bir fiil ile mah
kum bulunmadıklarına ve derecei iktidarlarına itimat o
lunur takımdan olduklarına dair vesikalar göstermeleri 
okur yazar olrnıyanların da noterden musaddak bir ve· 
kaletname ile okur yazar birer vekil bulundurmaları la· 
zımdır. 1 

Pazarlığa iştirak etmek ve şart:ıameyi görmek istiyen• 
lerin yukarıda yazılı ve~aik ve ?1~vakkat teminatlarile 
birlikte h~r gün saat S.!kızd~n on ıkıye ve on uç buçuk 
dan on yedi buçuğa kadar P. T. T. müdiriyetinde müte· 
şekkil komisyona _müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * * Antakya ile Kırıkhan posta merkezilarasında her gün 
gidip gelmek şartile posta nakliyatı sürücülüğü 24,10,939 
tarihinde pazarlığa Vı:""rilmiştir. 

Pazarlık 24, 10,939 tarihinden itibaren beş gün zarfın· 
da p. T. T. müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

Müteahhit kati teminattan başka arttırma, eksiltme ve 
ih3 le kanununun 17 inci maddesindeki esaslar dairesinde 
beş yüz liralık bir kefalet de varecektir. ~J 

Aylık muhammen bedel (40) lira muvakkat ttminat (36) 
liradır. isteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve 
haysiyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis v~ya:o 
derecede c~zayı icap ettirecek bir fiil ile mahkum bu· 
lunmadıklarına ve derecei iktidarlarına dair vesikalar 
göstermeleri, okur yazar olmıyanların da noterden mu· 
scıddak bir vekaletname ile okur yazar birer vekil bu
lundurmaları lazımdır. 

Pazarlığa iştirak etmek ve şurtnameyi görmek istiyeı;
lerin yukarıda yazılı vesaik ve muvakkat teminatlarile 
birlikte ~er gü ı saat sekizden on ikiye ve on üç buçuk· 
tan 0 :1 yed ı buçuğJ k.ıdar po . .;ta ve telgraf mü:iiriyetin· 
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

tile peylerinin kabul e.dile
ceğı. 

2 - BedelimüZJyedenin 
kıymeti muhamınenin yüzde 
75 ini bulmadığı surette ıaen 
son arttıranın taahhüdü baki 
olmak şartile arttırmanın on 
beş gün daha temdit edilerek 
aynı gün ve saatte eııçok art 
tıranın namına ihale olunaca 
cağı. 

3 - İhaleden sonr:ı müşte 
rinin gayri ınenkulu o lmctdığı 
veya bulunmadığı surette ken 
disinden evvellti müşteri ka· 
bul ettiği surette namına iha 
ıe edılerek aradaki farkın en 
son muşteriden alınacağı. 

---· müstenit olduğu evrakı müs 
bitelerini ilandan itibaren 20 
gün zarfında Kmkhan icra 
memurluğuna müracaatla bil 
dirmeleri lazım geleceği ve 
aksi takdirde tapu sicilile sa 
bit olmıyan hakları'l satış be 
delinden hariç kalacakları. 

5 ·- Hazine matlubu ve 
dellaliye ve ferağ nıasra fla· 
rının müşterilere ait olacağı 

6 -·Satış bedelinin ihale· 
yi müteakip p~şinen tasviye 
edilmesinin meşrut bulu udu· 
ğu. 

7 - Daha f~zla malumat 
almak istiyenlerin 20 güne 
kudar Kırıkhan icra dairel»i 
ne müraca.a tla bu hu~usa ait 

4 - lpot~k suretile olacak 
lı ola:ılarla diğer alakadar la 
rın satışa çikarılan bu gayri 
menkul mallar üzerindeki 
faiz ve masarifedair olan 
ddialarmı ve bunların 

1 dosyayı tetkik edebil~cekle 
' ri ve buna dit arttırma şart 
l namesini görebilecekleri ilanJ 
l olunur. 

Fevkalade nushamız 
8 SAYFA HALiNDE PAZAR 'GÜNÜ ÇlKıYOR 
Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönünıü günü olan pazar günü 

gazetemiz fevkalad~ zengin münderecat ve resimlerle. 8 
sayfa olarak intişar edecektir. ra değerinde olduğuve36numa luya ait ve 40 hektar mesa 

ralı tarlanın yin~ 7200sehimde h ında ve her hektarınının 
600 sehminin borçluya ait l~s lira değerinde olduğu ve 

vell hektar ve 71 ar ve 93 185 numaralı tarla ise 7200 
santiar mesahasmda ve her sehi mde 600 sehminin borç 
hektarııım 30 lira değerinde )uya ait ve 1 hektar ve 35 

Yurtdaş! Nüfusa yazıl 
~lduiu ve 37 ar ve 97 santi:tar mesaha - - - -- . - -- - •. -- - - - - __ ___._,____ . . _.......:,____~- -· - - - -- - ·-


