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.. l mu ım.. am e a ıa B ı t "t d . ı· b 1 an Fela re.n sayın vaımız 
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: I . . orç arı espı tay a mısa ır u u_n . . sô:<~ENSOER iıı eşi yak· 

l kon~ !qapz 'zgor ıı ~dildi ketzede ~ard:şlerımıze h.ehr laşan kurban bayramında j lı 1 1 ı tarafta gosterılen şefkat, ı - k b _J d felaket-" ma Mülga Hatay D evletinin d . alaka ken· me te e ce vame en arı yiil Şehrimizde bir akşam Kız Sanc''t E .... stı"tu·· -" eşhas ve mu··esseselere bir timam ve erınd .. ' h · zade yavruları ve muhtaçları 
rninat sü ile Kırıkhandal50kiş1Hk bir Eg" it.nen takım borçlar bıraktığı ve bu gı~y ıre ı me ıçm l ,, dilerini fevkala e mute assıs d' b'I k . ·ı 't"ına ile 

te 29 h IA ··d d .... · etmiştir. mubayaa eylediczi (400) lira 1 kursu açılacak borçların a a o eııme ıgı V ı· . l k S Y n -
müsa• malümdur. Başta a ıınız e ço a ı değ erindeki yeni ve güzel 
14 d M h b ld d .. v· eşi olduğu halde bütün H.al.k eşya ·ııe 18·1-940 tarihinde ı emnuniyetle a er a ı- tir. Bunlardan bir kismi dün Haber al ığınııza gore ı- k d ı 
muba A f V k G 1 Ak v Felaketzede ·ar eş erının Kırıkhanı teşrifle ilk safta "'lımıza göre, ıvıaari e alt!- akşam lskenderunda beklen- )ayet defterdarı a ip tug b .. .. de 

tla~· bilhassa ayram gunun rn_.,.ktep çocuklarlrll g<!ydirmiş aa ,ti Halayda bi r akşam Kız mekle idi. Maliye Vekiiletile lemasa ge ı k 

1 m•• h b" duydukları acıyı aza ima ve bunu müteakip birer birer Sanat Enstihisü ile 150kişi- Akşam Kız Sanat Enstitü· çerek oldukça mü im ır ve onları mahzun bırakma- k . I 
name ı · ı. b' Eğ .t K k~ t t b pa aların evleri dolaşara münasıp e· :'.ı ı.. ır ı men ursu açma- sünüıı de şehrimizdt• ac·ılma ye un u an u r · 1. • l · yap 
~a arar vermiş ve bu kara sı tal:arrür eylemiştir. Bu alacaklılara ö.:ienmesmı ıste er g.,. k ... . . . mak içın c ıncıen ge em r"ıne ı·ç çamaşırı yünlü kauk 

vur rın mümkün olan shatla ta- müesseseler için münasip bir miştir. mıştır. f'k ihtimam ve hırka gibi giyilecek şeyler h kk k 
· V l · J b Bu müş ı saat 19 za kadar tevzi cyle-a u elmesı için i ayetı- bina aranmaktadır. Vekiiletle yapı an u lemas misafir perverlik kaşısında d 

miz Maarif Müdürlüğüne Diğertaraftan Maarif Ce- nelicesinde, borçların ıespit minnet ve şükran duyguları· miş ve uğradığı her ev e 
1 tehi i ğa t yapmıştır. mi yetide ıe h ri mzd e bir ed ;ı erek bildiri 1 m esi İsi en ın iş nı gazetemiz vası tas ile açık· aile elrad ın ın hatırları uı sor· ·ıclıa Bu tebliğat üzerine derhal Pansiyon açmağa karar ver· ve defterdar bizzal uğraşa · lamak isleyen Feliikelzede mak ve onları ana şefkatile şııa 

1 

.~arekeı e geçen ki ym elli Ma- miştir. Bu pansiyon için mü. r ak bu borçları ı es pi t edip kardeşi eri mi zd en ber gün teselli etmek sur etil e insani usul~ ari 1 Müdürümüz, telki katını nasip bir bina bulunmak üze V ekiile le bi 1 d i r m işi i r. bir çok mektup\ ar a im• k la yız. v azil esiııi bi hakkin yap.mı 
e ksı sü ra ile hi Iİ rmiş, köylerimizde redir.Binalar le mi n edilir ed i 1 Borç \arın Mali Ya Ve kiil e Hacmimizin mü saades izli ve fakat getirdiği eşyanııı 

6 okuma ve kültür seferberliği mez hem Enstitü ve hemde tince alacaklılara ödeuece · ğfoe binaen bu mektupları ihtiyacı karşılamadığını gö-
279 ıılni lamamlayacak olan köy Pansiyon derhal faaliyete ği kuvvetle tahmin oiunmak sırasıyle neşre devam ede rünce 19.J.940 günü tekrar 

t ıuıJEğitmen kursunun Kırıkhan geçecektir. ladır. ceğiz. Kırıkhanı şereflendirerek 
Y civarındaki Nümune çifl\iğin· Yirmi yıl ya d•llerde ihmal Bugün Kırıkhandaki Fe\a. kundura ve çorapsız mektep-

4de kurulmasını muvafık gör- edileıı Hatayın Kiılturel kal- r:'l•n[andigada ketzede 80 talebe namına ıi bırakmamıştır. 
nt 

9 
·· b- ·· h ı kı b ·k· r 1 ı · ı h k 

· JeDi~uş. ~e ulun azır ı ar kınması için· yapılan u ı ı gelen bir meklııbla Kızılay ı\ umaı ey ınım pe ye· ı u bıtmıştır . büyük hamlenin P.n mesud Harp davam adiyo r şu··besind~n ve Hatay Parti rinde olan kiymetli yardım· ;';;f:~dl Kursa, civar Vilayetlerden neticeleri veret ceğine şüphe Helsinki 23 A. A. - İdare Hı:!yeti Reis v!!kili larından ve gösterdiği alaka 
de Eği•menler işıirak edeçek yoktur. Cepheden verilen h tberl ere Selıihaddi:o Ôzalın yanında ve hassaiyetteıı dolayı ken· 

k isf5 1 
T 1. . göre, göğüs göğüse bir mu- misafir bulunan Felaketzede dilerine ve tevzi hususunda seİ:ı.J Bayramda va ımız harebeden sonra Ruslar ge· \erden aldığım12 mektupları yardımları dokunan bayanla· ,enr.i~ Sevindirilen felii· Gece gündüz ça· riye atılmış vo bir kasaba iş· koyoruz. ra Kızılay ve YarJım Komi· ı sur'" gal olunarak ke ndilerine agv ır • · t kku·ru·· bir 1 Şefkatli annem1z tesı namına eşe ile f ketzedeler ışıyor zayiat verdirilmiştir . Ruslar vazife telakki ederken necip 

j Kurban bayramını yapmıya Valimiz Şükrü Sökmeıı harp ıneyd•nında yüzlerce Bayan 5ökmensiiere Türk kadınının her işte oldu· 
ranu•, rak masraflarıııı felaketzede süer, şehrimizde ve Halayın ölü, esir, lank, mitralyöz ve Biz Felaketzede seksan °· ğu gibi bu yardım işinde de ~~ v 

1 ıere leberrü eden Halaylıla· diğer kaza merkezlerinde hücum arabası terk ederek kul çocuklarını 1eped•n lır· ilk safta yürümelerini candan ılı - rııı verdiklerı ayni yal b edd misafir edılmiş Dulun an fe. şimale duğru ;çekilmişler · nağa kadar geydirmekle s_e· dilerim. 
raza leri ile yüzlerce feliikelze • liiketzedeleri mütemadiven dir. vindirdiniz. Yaralı kalplerı · 

al e 1 deye elbise, ayakkabı ve iç ziyaret ede re k g.rek iskiiu Fi nla nd iy a layyare leri, mi ze ve kırık gön il eri mi ze Kızılay ve yardım Komi lesi 
I be çamaşırı dağıtılmıştır. Tevzi ve gerek sıhhi bakım ile il- Rusların üssü! :harekelerini şafket ve merhamet dLıyg~ l~ış at de ... am e tmektedir . Fela· bas ve iaşe işlerile bizzat bombardıman etmiş ve zayi larınızdan ümit ve teseJlı 

21·1·940 

· baıı~ketz edelerdeıı 20 orta ınek· yakından alakadar olmak~a at verdirmiştir. aşıladınız. 
rıda ; lep ve Lise tal •besi ne y . ni zalim tabialin gadabı na ug· Rus to b liği Bu yüksek şafkat ve yardı 

·t elbise ve ayakkabı, yüz.! lli rayan felaketzedelerin en kü- Moskova 
23 

A A . mm yetim ve öksüz ruh 

re ısı 
Dr. Ali Civelek 

YENl GÜN GAZETESi 
NEŞRIY AT MÜDÜRLOCOpları ı ilkmektep talebesine d e gÖ· çük ibtiy; ,çlarının ve her Bugün neşredilen Rus tebli· larımızda yaptığı te 

" sirler daha büyüktür. Bize Duçar olduğumuz felüketin e L.l ğüslük vesaire ısmarlanmış - türlü istirahac esbaplarının g" ı·ne go··re, cephelerde ke· d t ı· · .. . t h ·· ı d"l 
kv dd Ş'1hsen gösterdiğiniz yar ım ev ıt ettıgı a ammu e ı • mda' l"" tır . Bunlar bi r iki g üne ka· teminini kenclisine muka es şı"f kolu ve topçu faaliyeti n- b l d h 

e ı ır ve şafkate sonsuz saygı ve mez ıstıra atına mrşı a a 

NE 

.1 
.1 dar ikmal edilerek kendile ri bir ideal yapmış bulllnmakta den başka kayde de~er bir · d ·· ı. · t h .. erı ev · - şükranlariınızı sunar e ller iniz ilk güııtiıı e cum .• urıye U• aatuı ne tDevzı olunacaklır dır. hadise olmamışhr. d en öperiz. kumetimizin gösterdiği şef-te 

"' ün sabaha kadar zelze Sayın Sökme nsüerin, ev k d l k b Id k 
l k Anleri a an ge en Kırıkhanda Felaketzede kat ve ala a ize o u ça 

ktup ~ mıııta. as.ından. Hataya ge leri birer birer dolaşarak k. b d. ld l k f 
d 80 taleb~ namına tes ın~ a ı o u. 

ı• eı·e mısa ır edılen felaket· her felaketzede ile ayn ayrı yar ım fk f t f t d k d 1 
Faruk Karrıel Cenabı şe a ve a ı a ına ver• ıe c ar eş erimizin sayısı temas ~tmek suretı.lı! Nevyork 23 A. A. - b"' .. k .. d . 

~ * * sığındığımız uyu on crı-i mü~ 3007 yi bulmuştur. Daha gösterdig' i bu rok asH alaka Fı"nlandiya yardım komite- • k .v..· ·b· k J f l
"k d ~ Kırıkhan K\zılay m izin bir ana uca~ı gı ı ara 

' ı:>·o a ar e a etze e gc:le- A 'k 
1 

ı d t 1 ı f " 
ve şefkattan mutahassis o - si men a 1 ar i.ln op anaı 1 sıcak ağuşlarını hiz eta-

dif "' c:ek lir· I• n 1 eliike iz ede 1 er, c'lim huri· ikinci 400 bin dolarlık çeki r eısli ği n d en ketzed ele re nasıl açlıklnrıııı 
· j T eberrülerİn ye ~ yet hükQ.ınr.tine, onun değer Finlandiya hükUınetine gön· Zelzele feliike lindeıı kurlu · ve hele Milli şefimiz biiyük 

• .t•ı kfinu li mümessiline ve halka min dermişlir. Bundan e vvel )arak melce>İz kalan ve İs· reisi cümhurunıuzuıı kan ağ-
ler, • net ve şükranlarını ancak 600 bin dolar gönde.rilmişli. kiin için Hataya sevk edilen !ayarak miilt!tini nasıl dercl sir Milli felaket dolayısi le K d d ı · 

..t gözyaşlarile ifade edebilm .. k Diğer taraftan ana a zava. llı yu.rt aş. anınızın ıaşe gv uş eltig~ ini gördükten sonra si)a'· yurdun içinden ve dışından "' b ı J " f k 

tedirler. hükumeti 'de Finlnndiyaya ve ı at~ ış erııı en muş ı büvük can ziyaımıza r.ağ· feliikeızedelere yardım ha • · · ' k 

ı Je reketi bütün hızi le d evam ka mühim miktarda giyecek harp rnalzemesi alması ıçm t";vzi işinde çalışmak üzere ; m en teselli bu~maet: ~e~ı : . 

U , t k d d 100 bin dolarlık bir kredi hu·· ku~ metimizin muvafakatit.e rmedik. H. ~le .hıcret ,,ettığımız •. e me le ir. Şimdiya ka ar örtünecek eşya ile iliiç ve - k b 
A k M açmıştır. ı·ng·ııterenin tanınmış ş~hsı- Hatay v.1.lay·e· !'.ı.ıe _ a~ a asar ıı ara illi Yardım Komi- yüzlerce ton ağırlığında gı· • d d - d 

tesin e! yapılan para tebcr r ü d I T g /fere ell yetlerinden mürekkep bir basmaz gor ugumu.~ ~~n ~n .sa-
. k"' l . . k. b k . da mad esi top anmıştır. ı n l heyet memleke.ti mize gele mimiyet m.ahzun gonullerı mldıze Ç

o rı erı ı ' uçu milyon lırayJ Yab cı memleketle d k ğ o u 

ıs .ın r e Z J J takasına cektir. HAyet arasında sene bir tesellı : ayna 1 d ğ · müte geçmiştir. Y nlııız İstanLul ve bilhassa dost ve mütte - e ze e mın . 
1 

l onun e er l ık 

1 
b. h t l or !erce memleketimizde çalış- Vi ayet va ıs. ı dve g··d··ğ·· .. 

lir. ıa. ının para yardımı bir fik hükumetlerde yardım işi ır eye ge ıy umuz 

1 tanınmış şahsiyetler li maiyetlerııı e2n .. o4 u mı yon liraya yaklaşmakla • geniş mikyasla ilerlemekle· lng;Jterede toplanan eşyayı mış ve Sonu .. su 
dır . Para yardımından baş - tedir. mahallinde Felaketzedelere vardır. 
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Mukavelename tadili hakkında ilô.;z 

lskenderun Ticaret ve Sanayi odasından-
Belfanti · Katonı Limited 

şirketinin l l 940 tari -
hinden itibaren tatili faaliy~t 
eyfo ,u i ş olmasıııa binaen şir 
ketin munhasıran istifasını edi 
lecek muamelatı olan alacak 
larım tahsil ve vereceklerini 
tediye ve bu bapta kanuni 
alacaklarının tasfiyesini temi 
nen teminat ahzine ve temi 
nat itasına şirkf!ti temsil~n 

bilumum muhaberah icraya 
ve bu muamelelerden müte· 
vellit şirketin hak ve menfa
atlerinin tr!mini zımnında ve 
aleyhinde ikame edilmi.ş ve 
edilecek daaviden .1olayı 
şirketi temsile ve tasfiye 
memuru sıfatile aheri tevkil 
ve azil gibi muamPlatı 
ifaya maksur olmak üzere 
Jozef Katoııi ve şürekası 
şirketinin Mersin şubesi mü · 
dürü Bay Mclhem Şelfun 
ile mezkur şırketin İskende 
run müdürü Bay Mars~l Ba· 
lit münferiden ve müctemi • 
an hareket eylemek üzere 

, şirketçe l kanunusani 940 
tan itibaren tasfiye memuru 
tayin edilmiş olmakla mez · 
kur şirketin l 3 - 1 - 940 
tarih ve 89 numaralı dilek
çesi üzerine olvecihle tescil 
edildiii V"' sicil kaydine şerh 
verildiği ilan olunur. 

lskenderun Ticaret ve 
Sanayı odası 

* * • 
Mukavele-

name 
ve lskenderun Ticaret 

... Sanayi odasından : 

.. ( Jozef Katoni ve şüreka· 
sı kollektif Şirketin~ ait 
mukavelename suretlori ay· 

1 nen aşağıya dere ve ilan 
olunur. ) 

Tahririn sebebi şudur ki: 
Hiz aşağıda imza edenler 
Jozef Ogüstin Katoni, Una 
Katoni, ve Ogüstin Jozef Ka 
toni, B ..:yrut '..Kfıtibiadiliğin· 

, de 110 Şubat 933 tarihinde 
ı 36 - 88 numara altında 
. ı k"d müseccel bulunan a ı mu· 

cibince kollektif nevinden ve 
Jozef Katoııi ve şürekası na 

altında bir Şırket tesis 
etmiştik. Bu kerre mezkur 
Şirket akdınin iki maddes\· 
ni aşağıdaki şekilde tadil et 
meğe ittifak ettik. 

Birinci madde : Mezkur 
.1Şirket Joz: f Katoni ve şü~ 
rakası ııaımle maruf merkezı 
lskenderun şehri ve Şubesi 
Mersin şehridir. 

İkinci madde : Birinci 
-maddede yazılı olduğu vecih 
~ le Şirketin merkezi lskende 
run ve şubesi \ tersin ve 
mezkur Şirket kollelctif ne
vindendir. İşbu •mukavele ta 
dili her .şerikte bir nüsha 
bulunmak üzere üç nüsha 
olarak ·tanzim edıldi. 

28 ilkkanun 1939 
Jozef Kutoni, Lina Katoni 

Ogüstin Katoni 
Halep İngiliz konsoloslu· 

ğunun 1937·32 numaralı pa· 
saportu mucibince Bay Jo 
zef Katoni lskenderunda 
1873 sen~sinde doğmuş ve 
lngilız Vis konsolosu olup 
halen ticaretle iştigal eyle
mekte ve muvakkaten Bey· 
rutta ikamet etmektedir. 

Hal~p İngiliz konsoloslu 
ğunun 1937-33 numaralıpa · 
saportu mucibince Bayan Li
na Katoni Torinoda 1877 
de doğmuş ve bır sıfatı ol· 
ınayıp muvakkaten Beyrutta 
ikamet etmektedir. 

Beyrutta v~rilen 105190 
numaralı İngiliz pasaportu 
mucibince Bay Ogü.stin K.ı · 
toninin işi vapurlar mümessi 
Ji olup Iskenderunda 1899 
da doğmuş ve Beyrutta ika
met etmektedir. 

Şahitler : 
Bı·yrutta mukim tüccar· 

dan Jozef 
Beyrutta mukim avu

kat Jan Tiyan 
10199 u. 

2816 H. 
1939 senesi ilkkanun ayı 

nın 28 inci perşembe günü 
yukarıda adları yazılı şahit· 
lerin tariflerile maruf Bey • 
rutta muvakkatan mukim 
Bay Jozef Katoni va Bayan 
Lina Katoni ile Beyrutta 
mukim Bay Ogüstin Jozef 
Katoni Beyrut Noter daire· 
sine gelerek 28 ilkkanun 
193Y tarihli işbuzeyl mukave 
lenin a.ltına huzurumda ve 
şahitl~r huzurlarında imza 
ettiler. Münd~rec:t.hnı 
okuyup maah tefhim 
edildikte muhteviyahnı ka · 
bul t>tnıeleri üzerine imzala· 
rı ben Beyrut noteri Tevfik 
Allama tarafından tastik ve 
tescil udildi. 

28 - 12 - 939 
Noterin resmi mührü 

ve: memurun imzası 
Yukarıda mevzu imzanın 

Beyrut Noteri Tevfik Allame 
nin olduğunu lastik ederim. 

2S -- 12 - 939 
Lübnan Cümhurreisliği 

Başkatibinin imzası 

ve resmi mührü 
Yukarıda mevzu imzanı11 

Lübnan Cümlıurreisliği baş· 
katibi Bay G. Haimarinin 
imzası olduğunu tastik ede-
rım. 29 - 12 - 939 

Ali Komiser namına kon· 
solosluk işleri dairesi 
Şefinin imzasile resmi 

mühüru 

Harcı : 500 T. K. dilmiştir. lşbu mukavelename, 
1000 S. K. 3 nü sba olarak tanzim edi-

Aslı tarafımdan ibraz e· edilip şi.irekay.l birer oüsha 
dilmiştir, verildi. 

Jozef Katoni 
fşbu tercüm~ Arapça 

aslından Türkçeye lskende· 
run noter Vekili tdrafından 
tahlifim icra kılındıktan sonra 
tarafımdan çevril.niştir. 

10 şub tt 1933 
Jozef Katoni imzası 

Ogüstin Katoni imzası 
Lina Katoni imzası 

Şahid: Nikola Bin Siman 

Tercüman : Hamidiye ma Şahid: 
hallesinden Saliha oğlu 

Benaytu 
Avokat H,ıyik Balyan 

36 Hı•snsi 
Mihail Utku 

25 u. 
H. 

İskenderun Hamidiye ma. 
h llesinden Salil.Ja oğlu Miha
i~ Utkunun tahlif kanunisi 
ic, a kılındıktan sonra Türkçe 
ye çevittirilen işbu:tercümeA· 
rapça aslına ve dairede sak
lı suretine uygun oldu~u 
bittastik bir nüshası dosyada 
hıfzedilerek müsaddak üç 
nüshası da mübriz Bay Jozef 
Katoniye verildi. Bin dokuz 
yüz kırk senesi ikinci kanun 
ayının beşinci cüma günüdür 

İskenderun noter vekili 
Şevki Baykal 
* * • 

Türkiye Cümhuriyeti Baş 
Konsolosluğu .Beyrut 
1 - İngiliz tabaasından 

Suriyede lskenderunda Ye
nişehir malıallesinde 282 
numaralı hanede mukim İs
kenderun 3 mart 1873 do
ğumlu Ogüstin Katoni oğlu 

Jozef Katoni. 
2 - İngiliz tabasrndan 

Torino 1877 doğumlu Natali 
kızı madam Lina Kutoni. 

3 - Viktor Balit oğlu 
Marsel tarafmdan 1912 de 
teşkil edilen şirkette:ı Viktor 
Balit oğlu Marsel çekilmi} 
ve yerine azadan Jozef Kato· 
ni oğlu İngiliz tabasından 
İskenderun 1889 doğumlu 
Ogüstin Katoni aşağıdaki şa
rait üzerine girmiştir. 

1 - Mezkur şirk~t (Jo
zef Katoni ve şürı~kası) na· 
mile maruftur. Merkezi Mer· 
sin şehridir. 

2 - Şirk etin merkezi 
Mersindir. Kollektif nevın
dendir. 

3 - Şirketin müdürü, şü 
rekadan olan Jozef Katoni 
olup şirketin işlerini tedvire 
ve şirket namın imza etme· 
ğe mt-.. .ı . dur. 

4 - Şirket, ticari mu. 
amelat ile bahri işler, komis· 
yonculuk, ticari müme~
sillik ve vapur acenteleri iş
lerini görür. 

5 - Şirketin sermayesi 
5000 Türk Banknotu olup 
şürekadan Jozef Katoni 1700, 
Madam Lina Katoni 1650, 

88 Umumi 
15 Şeval 351 ve 10 şu· 

bat 933 tarihine müsadıf cu· 
ma günü vaki talebe binaen 
lskenderundaBelvanti Katoni 
ticarethanesine gittim. Yuka
rıda hüviyetleri yazılı olan 
Mösyö Jozef Katoni ve M a· 
dam Lina Katoni işbu rnu{a
velenameyi ibraz ederek t es
cil ve tasdikını istediler. Mu
kavelenııme alen~n okuııduk· 
ta mazmununu ikrar ettikten 
sonra huzurumda ve onlan 
tanıyan şahitlerler huzurların 
da zirini imza ettiler. Bina
enaleyh işbu mukavelename 
usulü dairesinde tescil ve 
tas tik edildi. 

lskendt-:rnn noteri 
Mühür ve imza 

Beyrutta Rıts Beyrutta ve 
Foş caddesinde mukim olup 
hamil bulunduğu 30-5-1931 
tarih ve 612 numaralı lng:Jiz 
pasaportundan anlaştldığı ,a 
gör~ Sanatı Ajan olan isken· 
derun 188Y doğumlu Jozef 
Katoni oğlu Ogüstin Katoni. 

Şahit ve muarrif 
Beyrutta Prince Line 

acentesinde 
Müstahdem Jaorji Baz oğlu 

Kayser imzası 
Şahit Vt! muarrif 

Ayni mah<ıllede müstah
dem ve Beyrutta Ras Beyrut 
mahallesinde rnukim Şarıl Balit 
imzası. 

1933 senesi şubatın 13 
üncü gününe müsadıf pazar
tesi günü yukarıda adları 
yazılı şahitlerin tarifleriyle 
maruf Mösyö Jozef Katoni 
oğlu Ogüstin Katoni Beyrut 
Noter dairesİPe gelip13şubat 
933tarihli işbu mukavelename 
nin altını huzurumda ve şa· 
hideyn muınailt:yhuma huzurla 
rında imza etti.Münderecatını 
okuyuıı maalını tefhim ettik
ten sonra mazmununu kabul 
etmesi üzerine imzası ben 
Beyrut Noteri Tevfık Mustafa 
Allame tarafından tustik ve 
tescil edildi. 13- 2- 933 

Mühür ve imza 
Beyrut Noterinin mühür 

ve imzası olduğu tastik oluaıur 
Lüb,ıan Reisi Cümhuru 

namına: İmza ve mühür 

Yukarıdaki mühür ve im 
zanın Ali Komiserliğin kon
solosluk işleri dairesinin 
şefliğine ait olduğu tastik 
olunur. 

Beyrut 30 - 12 - 939 
Başkoııso!os Y. 

.
1 

ve Ogüstin ]Katoni 16:,0 koy 
dular. 

6 - Umum masarıf çı· 
karıldıktan sonra kar ve zi
yan mütesaviyen şürekalar 
arasında dağıtılır. 

işbu tercümenin ashna mü-
tabık olduğu tasdik olunur. 

No 168 - 3 
B: 42 Konsolosun imzasile Tür· 

kiye Cü.mhuriyeti Beyrut 
Başkonsolosluğunun resmi 

mü hürü 
Sayı : 1214-151 
Bendi : 12 

7 - Şirket gayri mu-

1 
ayyen bir müddet için 1912 
senesinden itibaren teşkil e· 

H: 37,50 
Beyrut16 - 2 - 933 
Beyrut Başkonsolosluğu 

imza 
T.C. Beyrut Başkonsoloslu· 

Felak tzede 
1 Başı l rıcide 
yardımlar asla unutuımiy• 
~birer şefkat hazirnidir. 
- Bu anayurdun 'çokl ralı 
evlatları sanki yirmi seıı 
hasretini çektiği öz 1 ana 

ba . kardeş ve evlatları 
nasıl sarılırsa hiz zav.ıllıl• 
öyle candan sarılışları <i. 
~i bir öz kardeşte bile b 
dar içten rikkat ve_samimi1 

pek güç görülür. 
Muhterem' : Hatay .halkı 

şükranlarımızı ödeyeceğil11 
tayinden aciziz. 
Binaen aleyh baştaMilli Şt 
miz Büyük reisimiz lsrıı 
İnönüne ve onun çok de! 
Ii hükumetine ve Hata 
mümessili Şükrü Sökmens 
ere ve kiymetli mesai ar 
daşlarına V'! her türlü mı> 
venetlerile bizlerin elem 'f 
ıstıraplarını dindirmek i 
hiçbir yardımlarını esiri 
meyen misafiri bulundğuıl' 
Bay Durmuş ve Bay Ad 
aleni teşekkürlerimizi af. 

müteber gazetenizin delal 
ni rica ederiz. 

Vedia, Ôzviğit, Seniha ôzk 
Ömer Ô

0

zyiğit 

ilan 

1 
Hatay Defcerdarlığındall ~ 
Antakya Saray caddeS1 

de kain Turizm otelinin 
tesisatı ve damında mevC 
bozukluk tamiratı "için be 
li keşfi olan 335 lira lizef 
den 24,1,910 tarihine , rJl f 
sadıf Çarşamba günü D e 
terdarlık Milli Emlak miid ş 
riyetinde saat 14 de eksi o 
meye konulacaktır. Talip~ 
rin ihrtleden ~vvel yüzde 
muvakkat teminat :'akçası • 

11 
mal sandığına yatırması 't b 
!iplerin bu işe ehil olduk ş 
rıru gösterir1' ticaret, ·odası 

'ı. IJ. dan Belediyeden veya ı• r 
hangi bir n-smi devairdt n 
alınmış_resmi vesaikin kotll 

te yoııa tevdileri. 

24 
ğu mührü 

u. 
H . 

gi 
şc 

d, 
İakenderunda mukim Joı ne 

Katoni tarafından :braz e~ E 
!ip üç suretinin çıkarılar• 
tarafına verilmesi istenile 

Beyrut T.C. Başkonsolo~ riı 
ğundan musaddak 16 - -f 
933 tarıh ve 168 - 3 sa e 
yılı mukavelename tercü~ et 
sir.ıdeıı aynen çıkarılı.m 1 mı 

bu suretin aslına mutabak' laı 
bitt:ısJ ık b r nushası Jo: ~~ 
yada rıfz,; .edılerek iki.;..n~ 

- ec hası dahi müsaddakan mıJ 

riz Bay Jozd Katoniye ve 
di · ve mübrize imzalattı' .. 
dı. Bin Jokuz.yüz ';kırk ~seıı 
si ikincikaııun e yıııın 5 11' nıı 
cuma günüdür. 

lskenderun Noterveklli 
Şevki Baykal 

Neşf'iyat Müdürü : · 
SELiM. ÇELENK J. 

C.H.P. Matbaasında bastlıJJ 
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