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• Sa1ıibi ve Boş muharrir~ 

[Sayısı her yerde2:kuruş·) Pazar 
~elim ÇELENK j· ~ 
Neşriyat Müdiirü 

iazı lt-y<' ait} azılar Neşriyat• 
nurluğ\Jürü adına göndeı itmelidir 

, pa l~ılman ınulze-
mesi 

arın 

ipleri 
su sile 
idialar 

45 
21 

!lren ) 21 l 

Sandık kireç suyu 
Fıçı sirk~ 
Fıçı turşu 

aire11ı 126 
rilmed 200 

Sandık şuı ub 
Sandık sabun 
Sandık konserve pa) '.l200 

ırlar. 125 
safı: 

Sandık sebze kon-
servesi köyü 

r bab 
2850 B<ıtnnya 
160• Sandık kakao 
1 50 Jamyo l 

lunao Diğer taraftan Brüksel-

! 111d .. n v rilt-n bir 'ıubf."'r ~ g .. re 
ı en l .. K 
verınt e ç Ka ralı F elaketze!de· 
olunarler için 10 bin frank teb"r
üksek Ü eylemiştir. 

ye _ar. Ilulgaristandanda felaket· 
~ alı11 zedelere 5 00 parça oyun 
azsa cak Vt! s ır gelmiştir 

müdd . Yu?~sluvyanın Üsküp şeh 
karılıP rındekı fürkler de Felaket
nde bı zedelere yardım içi arala 
rasınd larınd mühım ınik rd:t. ia-
ler r neler toplamakta hrlar. 

edill MidillidekiKonsolosumuza 
kalmB müraceat ederek adıni söyle 
ii oiuf mc>k istrmiyen h!'tyırsever 

ter il~ bir Yuna:ılı F claketzedeler 
umu d icin 40 bin drahmi teberrij 

-"' t•yl('n · t" apu v • uş ır. 

dahB Irandan gönderilen 
isteye 
1 itib• 
durult 
44 s8 

!a jcB 
olaC 

• t şya 

f ahran Elçlliğimizden 
merkeze gelen bir telgrnfa 
nazaran, Tebrizdeki din
daşlarımız tarafından felaket 
ze<lder için teberrü edilen 
t Ş) an n Sı"va .. d ·ı .. sa gon erı mek 
uzere '-'ol k 1 . " " . a çı arı dığı ve İran 
lıukumetuıiıı bunların ihracı 

Mebuslarımız 
Tetkikl,.,rine "devam 

ediyorlar 

Türk~·- Bulgar 
işbi -liğı 

Garbi Trakyadaki Türk· 
ler, kendi aralarında bir 
yardım komitesi teşkil ede -
rek feıaketzedder için teber 
rü toplamağa başlamışlardır. 

Diğ(.r taraftan Beyrutta 
teşt-kkül ede-n yardım komi· 
tesi faaliyetiııi arttırmıştır. 

Hiııdistanda da iane lop· 
lamağa devam olunmakladır. 

Müslüman Çin general 
terinden General Ömer, Çın 
Müslümanları namına Çın 
sefırimizi ziyaret ederek zd
zelt- f<'"laketi münasebt'tıle 
derin taziyelerini bildirmiş -
tir. 

Yugoslavyadaki müslüınan 
mebuslardan jki zat fela1<et
zedekr için 40 bin dinar 
tebt-rrü eylemişlerdır. 

Yurd içindeki t e
berrüler 

Yurd içinde de tcberrü
ler dev.mı etmektedir. lstan
bu\un teberrüiı evvelki gün 
akşama kadar 97 l bin 415 
lira 88 kuruşa baliğ olmuş· 
tur. 

Komitede yapılan para 
yardımı da 40 bin 17 lirayı 
bulmuş ve teberrü edılen eş· 
yanın miktarı 21311 barça 
ile 75 bin kilo gıda ın:ıdde
sine baliğ olmuştur. 

SARSıNTı DEVAM 
EDiYOR 

Fdaket mıntakasındd 
sarsmtı devam etmektedir. 
Evvelkı gün Bergama ve Ô· 
deıni~te de iki zelze::le kayde 
dilmi~tir. Hasar yoktur. 

Tokat Vaıisi Veka 
let emrind 

Ankara - Tokat Valisi 
Salahattin gönilen lüzum ü
zerine Vekfılt>t emrine alın 
mış ve yerine Siirt Valisi 
İzzettin tayin edilmiştir. 

Hataya yerleştirilen fela 
ketzedel~ri ziyaret ederek 
v tziyetlerini tetkik etmekte 
olan mebu:;lanmız, Yaylada· 
ğı kazasın ı ziyaretten sonra 
şehrimi1deki felaketzedeleri 
ziyaret ederek dileklerini 
sormuşlardır. 

Mebuslarımız, yaptıkları 
bu tetkikattan fevkalade 
memnun olmuş ve felaket· 
zedelerin mükemmel bir va 
ziyette misafir t-dildiklerini 
görmüşlerdır. 

Bulgar) gazetelerinin dost-
ça! neşr~yatz _ 

Bir gazete diyo r kj : , Dahi A•atürk, 
o.~mao lı imparatorluğunun enkazı ··ze
rinde bütün dünyar ın hayretini celbe
den bu giinkü Türkiyeyi kurmak için 
Birçok T f rk çocuğunu feda etmek 

mecburiyetinde kalmıştı • 
Sofya 27 A. A. - Bul· atin'! hizmet edecektir. 

gar Ajansı bildiriyor : Dahi Atatürk, Osmanlı Dün lskeııderuna giden 
mebuslarımız. oradaki f ela· 
ketzedeleri ziyaret ettikten 
sonra akşr,m ş~hriınize dö ı· 
ınüşlerdir. 

Bir lngiliz 
gözile 

Bütün Bulgu matbuatı , imparatorluğu lUn enkaZl Ü -

Türk - Bulgar münasebet • zerine bütün dünyanın hay -
!eri ve iki memleket arasın· retini celbed n bugünkü mu 
daki anlaşmadan bahsderek =ı azza:n Türkiy!yi kurmak ve 
şu mütaleaları yapmaktadır · haksızlııdarı ortadan kaldır· 
dırlar : mak için birçok Türk çocu-

Türk <•rdusu 

·• iki memleket arasın • ğunu feda etmek mecburiye 
Ja yalnız bir aıılaşma değil, tinde kalmıştı. 
en ıyi ve samimi işbirliği ku 
rulacağmı, Meııemencioğlu • 
nun son Sofya ziyaret\ par
lak b:r ~eki\de ispat etmiş · 
tır. 

Sofya ile Ankara arasın· 
da kurulan bu köprü, yal nz 
Balkanların değil, fak:ıt bü -
tün dünya sulhunun menfa-

Bugün aramızda bulunan 
değerli Türk gaz~tecisi Aka
gündüzün yaptığı temaslar
dan aldığı intıb·t~ Türkiye 
:le l3ulgaristdn arasında b1ş· 
lıyan samımı münas~batın 

istiklı'.ll<l ·cle devam edece~i 
dir .. . 

Londra 27 A. A. - Ana 
doluda bir tetkik seyahati 
yapan Tayıuis gazetesinin mu 

harriri, Türk ordusunun son 
sistem tı•chizatla mücehhez 
olduğunu ve lVLlreşal F •vzi 
Çakın ığın askerlere bir ba -
ba gibi bııkuğıııdan hayran 
!ıkla bahseden bir nıt!ktup gön 
dermiştir. 

Yunan İngil z 
ticaret ani~ şmas't 

Atina 27 A.A.- Yuna 
nistanla lngiltere arasında 
Lo ıdra fa cereyan 
eden müzakereler so:ıa er· 
miş v e harbiıı devamı ınü .1-

detince muteber olmak üze· 
ı "ki hukuınet bir tic ::ri an 
laş A imzalamışlardır . 

Bir yabancı gözile 
Türkiye büyük ve çetin bir 

imtihan geçirmiştir 

omangada 
Petrol şirketleri ye 
n · kararlan tanı rna 

yorltlr 
Roma 27 A.A.- Stefa-

ni ajansım Biıkreşteıı aldı

ğı bir h1bere göre, Roman 
yada lngiliz Frasız. Belçika 
ve Amerika s~rmayelerile 

işleyen Pt"trol kumpanyaları 
son defa neşredilen karama 
m ~yi ve ihd ıs olunan komi 
seri iği tanımıyacaklarını 
Rom n hükumôtiııe bildir· 
ınişlerdir. 

Amerikan tebaaları 
Va~ington 27 A.A. - A

merika hükumeti Amerikan 
tebaalarının ecnebi ordular ı.ı· 
da göliillü olarak hizın:!t e 
debileceklerini ilan etmiştir. 
Şukndarki göniillüler hizıneıt 
edecekleri hükumetin tabii· 
yetini k ı u( edemiyec kler
dir. 

Rober Kollej Müdürü, Erzinc 1 0 nnntaka
sında yaptığı tetkiklerden edindiği 

intıbaı anlatıyor 
ls1anbul 27 (a .a) "Ro 1 şıı.mda hayran kaldım . Türk 

ber Kollej,, Direktörü Doktor milletinin eu büyük hasletle
{Rilı) zelzele mıntakasına gi- rinden biri de felakete 
derek tetkikatta bulunduktan düşenlere yardımdır. Mcm· 
sonra buraya dönmüş ve bu- nuniyetle söyliye bitirim ki, 
gün Amerika}a hareket ey- folaket sahasında gerrk hiı
lemiştir. Çok düzgün Türkçe ku 11etin ve grrek halkın ça· 
konuşan Amerikalı Doktor lışma tarzını ümidimin çok 
Amerikaya hareketinden ev· fevkinde hulciu ı11 ve outüıı 

ve\ Anadolu Ajansmın bir bir milletin felaket sahasınd.ı 
muhabirine beyanatta bu'u· vt>kar, sükun, tam bir ahenk 
narak demi;;dir ki: ve hudutsuz beraberlikle ça· 

lı~tığı ı 11 gönlüm . 
"- Erzincan zelzele fdfı 

ketinin büyüklüğü kaqısında 
Ttirkiyenin bir dostu ve bir 
insan sıfatiy le bu mınteı.kaya 
giderc"k gözümle gördüğüm · 
şeyleri Amerikan milletin ~ 
aolatmağa karar verdim ve 
felaket mıntakasına gittim. 

Sizin büyük bir kusurunuz 
var: Çok mütevazisiııiz . Yap 
tığınız büyük işleri bir pro
paganda mevzuu yapmaz, fe. 
dakarlıklarmızdan bahset· 
mezsiniz. 

Ben Anadolu seyahatin· 
de gördüğüm manzarcılar kar· 

Temas ettiğim bütün in· 
sanların be:na ifade t!ttiği 
en mıihiın şey şudur: Böyle 
bir v.ıka Osma nh imparator· 
luğu .ıda vuku bulsaydı, bunu 
hemen kims'! duymaz ve hü
kiimet a 1akaJar bile ol • 
mazdı. 

Zdzeleııiıı harabe haline 
getirdiği ye:leri dol:ıştı-ı. 

ln~un, k:yamet gününiin bile 
bu kadar kot kunç o1amıya
cağına hüküm ed:yor. 

Sıcak bir oc.iada otura• 
Sayfayı çeviriniz 



~1)1'- ?-

Türk - lngiliz 
Ticaret itilafı 

Sadabad 
pcıktı 

Askeri bir anl.:ı ş
m~ haline konacak 

Kahire - Stefani Ajaıısı 
bildiriyor: 

Bağdattan El Mısri gaze 
lesine bildirildiğine göre Ef 
ganistan ve İran hükumetleri 
son günlerde takarrü n::d e ıı 

YENIGON 

Almanya 
lngiliz sulhu iste
miyormuş?! 

Veimar D. N. B. Al 
manya dahiliye Nazırı Frick 
lmndan on -=··ne evvel Shu • 
ringen dahiliye nazırlığına 

tayini müııasebe tile yapılan 
bir toplantıda söylediği nu · 
tukta de niştir ki : 

" Bugün, nıille timizin 

So1Jget Ga
liçgasına 

Gönderilen Alman 
asket leri 

Paris 27 A. A. - Fran
sız askeri mehafili, Sovyet 
Galiçyasına yerleştirilen Al
man ac;kerinin bir fırka oldu 
ğunu tahmin etmektedir: 

Türk - İngiliz itilafı güm 
rüklere bildirilmiştir itilafın 
esası takastır. Yalnız teşrini 
sani nihayetine kadar beyan 
nameleri verilmiş olan mal· 
lar tarife numaralarına ba· 
kılmadan evvelce verilmiş bu 
lunan kontenjanlar<lan sarfe· 
dilmemiş bulunanlara mah· 
sup edilecektir. Y dni bu su· 
retle kontenjanı ııis.ıetinden 
az itlal edilmiş olan maların 
geri kalan kontanjan müsaa 
deleri kontenjanı bittiği için 
memlekete ithal edilemiyen 
lüzumlu mallar için kullaııı· 
labilecektir. Böylelikle güm· 
rüklerde birikmiş olan İngi
liz malları memlekete itlai 
edilebilecektir. 

Sov;et tehditlerine bir mukabe mukadderatı mevzuu bahsol· 
duğu bir savaş karşısında 
bulunuyoruz. Fakat Almanya 
Hitlerin ve hükum("tİn etrafın 
da olduğu kadar asla müt
tehit bu lunmamıştı . Fransa 
ve İng~lt .. re harbi istiyorlar. 
Buna sonuna kadar nail ola -
caklardır. 

Alman askeleri, Romanya
dan Almanyaya giden demir 

Bundan başka kanunuevvd 
başından şubat a>·ı sonuna 
kadar beyannameleri tescil 
edilecek kliringli malların 
beyannamelerine de merk.ez 
den tahsisat Vc!rilecektir. iti-

laf pazertesi günündenberi 
meriyete girmiş bulunmakta 
dır. 

işçileri okut 
mak için 

Fabrikalarda gece 
der~le • i verilece-k 

lş, kanununun hükümleri· 
m• göre işçisi 50 den fazla 
olan fabrika ve müesseseler· 
de okuma sderberliği ya· 
ması lazım gelmektedir. 
Fa'<at henüz kan unun bu 

maddesi tatbik mevkiine koıı 
madığ 1 ve miiesseselerin fa
aliyeh~ geçmedigi yap.lan 
teftişlt!rden anlaşılmaktadır. 

Alakadar makamlar, vazi 
yeli tedkik ederek derhal 
tabrikalarda der~lere başlan 
musını bildirmişlerdir. lıu 
müesseselerde ders verecek 

' öğretmenler, Vilayet Maarif 
ınüdürlükl~rinden istenecek-
tir . 

••ff-+4_...,, 
rak tenkit etmek çok 
kolC\ydır. Fakat, müthiş bir 
soğuk altında ve tabiatin 
bütün zorluklariyle savaşa-

~rak çalışmanın 
olduğunu ben 
gördüm. 

ne demek 
gözlerimle 

Elde edilen netice çok 
mühintdir. Asker, polis, jaıı

darma ve halkın elbirliğiyll' 
ctırısiperc\ne çalışmaları, Türk 
tesanüdüııün en karakteris·
tik vasfını göstermekte idi 

Erzincan Kızılay haslaııe
si, çok iyi tecrübe görınüş 
bir doktorun idaresin1 ! ıııj 

L • l kemmelen çalışmaktadır. s· 
tasyonlarda ve her yerde 
yaralılara sıcak yemek yeliş· 
tiriliyor. Halk tasvir edilemez 
bir fedalcarlıkla v .ı r ı !ll yoğu-

' nu felaketzedeleı e tahsis et· 
mektedir. 

Türk milleti. bu felaket 
karşısıııda çok dikkate de '~er 
çetin bir imtihan geçirdi. 

Bugünkü vapurla Amerİ· 
kaya hareket ediyorum. Fe
laket mıntdkasında gördük-

le olmak üzere Sadabad 
paktının askeri bir muıhede' 
şekline sokulmasıııı lraka 
teklif ctnıişler<lir Bu gaze· 
teye göre, bu tek!Hi teıkik 
etmekte olan Bağdad hükfi· 
me:i bu husus1a müzakere· 
(erde bulunmak üzere Kabil 
ve Tahrana murahha5lar gön· 
dermeğe hazırlanmaktadır 

Sovqetler 
500 tank kaybettiler 

Helsink 27 (a a) - L·ı · 
doga gölü civarında. Sovyet
lerin beş gündenberı devam 
eden fasıla"IZ tazyik! hiç bir 
netice vermemiştir . 

Verilen haberlere göre, 
Sovyetler harbin bidayı<;tin 
denbcri Finlandiya muİıarc· 
belerinde kullandıkları 1000 
tanktan 500 nü kaybetmiş · 

Fafner ejderi gibi, lngil
tere bü tün dünya•ıın zengin
liklerini muhafaza ediyor. 
S'gfrid gibi Alman m'lleti 
Fafnere karşı mücadele edi
yor. Hiç şüphe yok ki, Sig
fri t Fafneri. yenecektir. 

Bu <liinya servetinin adi
lane bir tarzda yeniden tevzi 
ini istemek Alman milletinin 
hakkıdır. 

Garp demokrasilerinin 
istediği ikicci bir Versailes· 
dir. 1618 deki Munstcr ınu
ah edesidir. 

HarLi zaferle bitirmek 

·1yolunn muhafaza veRomanya 
dan Almarıyaya sevk edilen 
Petrollerin yolda Ruslar tara 
f mdan aşırılmasma mani ol
mak için bu mıntakaya yer
lt>şmişlerdir. 

Finlandiyada 
Helsinki 27 A. A. - Fin 

landiyadaki bitaraf nıüşahit· 
ler son Rus taarruzlarının 

' tamamile akim kalarak püs· 
kürtüldüğü kanaatindedir. 
Finlandiyalılar, şimdi daha 
müstahkem bir hat inşası 
için bugünkü nisbi sükundan 
istifade ederek çalış · nakta
dırlar: 

Polonyanın 5€-r
vetleri 

Paris 27 A. A. ·- Ha
vas Ajansının Alman hudu
dundaki muhabiri bildiriyor: 

Göring, Lehistanda sabık 
Polonya hükumetine ait bü· 
tün emval ve emlak ile hu· \erdir. için Alınan mi\letinin mütte· 

l · F' kukunun Alman devletine Finlandiya gazete erı, 111 hit ve muazzam kudretini 
landi yanın İngiliz ve Fransız ortaya koyar.ağız. Biz bir intikal ettiği11e dair bir c · 

\ · mirname neşretmiştir. göııüllülerini memnuniyete Alman sulhu istiyoruz, ln~i · Carp cephesinde 
kabul edecekleriııi yazmak· liz sulhu de~il. ,. 

B. h b' 'd Paris 27 A. A. Garp tadırlar. ır ar ı ı are ıçın en 
f 1• 1.. • {I çephesinde yeni ve mühim 

Sovyet te ""lı"g" 1• e ııa ma ı usu un ııı asyon k y 1 Al 
u bir ~ey yo tur. anız sas 1 Juğunu ve Almanyada ye· 

M k 27 ( ) Loren ct>phesinde tahkimat os ova a.a ni bir iııflasyon yapılacag· mı b ı 
" d" yapmakla meşgul u unan Sovyet t~bliğine gore, un 5 ;:>•liyen Dr. Frick sözlerini · 

d "' Alman kıtaları üzerıne ateş Finlandiya ct>phesinde kay e şöyle bitirmiştir - f 
açılmış ve bunu iki tara a· değer bir hadise cereyan et· •· - Almanya zaferi ka-
rasında bir lopçu düellosu memiştir. zr111mak için bu sene bütün 

l t k • k · · f d kt' takip .e>lemiştir. sveç e 1 uv.vehnı sar e ece ır. .. /NGIL/Z 
Ingiıiz t~baaıarı çe- Bz:_ F~ansız ko-

kiliyo1" ı munısf mebusu POLiSi 
Londra ?.7 A A. - 1 Beş sene hapse İngiliz mahkeme-

'D;yli Meyi ve Deyi Ekspres mahki'iın oldu ferinden şikayetçi! 
gazetelerinin yazdığına göre. \ l 

Paris 27 (a.a) - Bt>lçika Lorıdra - vning Standard İngiltere hükumeti, lsveçtekt 
hududu civarında 150 kilo gazetesinin yazdığına göre tebaalarını memleketlerine 

d 1 · · ag· ırlığıııda Komünist beyan· 
1 

İngiliz polisi mahkemelerin dönmeğ~ avet ey emıştır . 
~u katar Ballıkta tahşid nameleri bulunmuştur. Bu 1 Alman tebaasına karşı gös· 

. b .. yeııııaınelP.r Fransız ko- terdiği müs~nıahaya muarız edilen Alman ~ uvvetlerınin " f'll k'k 
münist mebuslarından Mar· bulunmaktadır. ı ıa 1 a po· 

lsveçe muhtemel bir akın lisin kanaatı şudur ki şüplıe-
da'l husule gt"leıı şu"phc üze tinin imzasını taşımakta idi. l b 

rine alınmıştır . 

Alman ticaret mü-
messili Romada 

li bir takim adam arı ser est 
M.:ırti hakkında takibat ya- bırakmamakla hükumet ken-
pılmış, fakat kendisi Rusyaya disini vahim tehlikelere ma
firar etmiş olduğundan mu· 

ruz bırakıyor. 
hakemesi gıyaben iı:ra edil- Polis ı,;iındiye kaJ 1 r m 1 b-

Ruma 27 AA.- Alman miştir . Marti 5 sene ağır kemeye müracaat etmiş ol 1uı 
Ticaret nt:zaretinin muınes- hapse ve W bin Fraıık pa- 9233 Alınanın ikametgahları 
sili Berlinden buraya gel- 1 ra cezasına mahkum edildiği nı tesbit için Londrada ve 
miştir. Gazeteler mümessi j ~ıbı bütün medeni hakların- diğer şehirlerde tahkikata 
!ini buraya gelmesine bil' ı ~da mahrum olmuştur. başlamıştır. . 

} · kte v.. bu Buıılardan yarısının ln!:!il-e 1emmıyet verme ..., 1 K~yıp mühür ~ 
· d v d d ğ tere<leıı çıkıp gitmiş olması ziyaretın ogru cln ° ruya ··Esma,, Namına mah· muhtemeldir. 

iki memleketı alakadar e· kfık zati mührümü kaybettim. Ancak bunların arasında ba· 
den normal ticari mesdelPr· Hiç kimse::yt:' borcum yoktur: zı casusların katıp kalmadığı 
le alakadar olduğunu yaz· Fen memuru Sami Ga- araştırılıyor. 
maktadırlar. 1 lip zevcesi Esma 
terimi ve folaketzedelere y~ Kayıp şahadetname Kayıp t astikname 
palan yardımı gücümün ve dili- 921 senesinde Habibin- 939 tarihinde Sörler 
m:n Yt:ttiği kadar anlataca· neccar İlkokulundan aldığım mektebinin dördüncü sınıfın-
~ ım. şahadetllaıneyi kaybettim.Ve dan alınış olduğum tastikna 
~ Türkiye11in canda:ı bir nisiııi alacağımdan eskisiniıı meyi kaybettim. Hükmüniin 
dostu sıfatiyle bu vazifeyi hükmü olmadığını ilan ede- o!ınadığını ilan ederim. 
yapacağım . ,, ri m. Yusuf Ali Leyla CemilBahadırlıoglu 
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Ders aletle-~j. 
ri alınacak na . k 
1 - Vilayetimiz ilkok/ 

Iarı için alınacak olan ( 
lirce bedeli keşifli ders v 
iti için ihale gününde ta l 
çıkmadığından münakasa ( r,, 
gün müddetle temdit edd 
miştir. (! 

2 - Talip olanların yüı 
7 ,5 teminat akçasını r11 f 
sandığına yatırarak rnakb' 
larile birlikte ihal~ günü 
lan 5 şubat 940 pazartt 
saat 15 de Vilayet makalJI 

1 da teşekkül edecek olan' 
!ayet dai.11i encümenine ,,ıen 
racdatları. <as 

3 Ş t 
. .. _.aıe - ar nam~yı gorrır 

isti yenler Vilayet encürne 1~ 
b >ır 

n~ aş vurmaları f 
T ıra 

ı.lan ki: 

Antakya icra m<>murıuğtbir 
dan: ft tt 

Antakyaya bdğl Süveytös 
ye nahiyesinin Levşiye ~a i 
yünden Serkis Oflasyaıı rAo 
lu Soğusa. eıki 
Antakyanın Levşiye kö~ız 

deıı Mişel Huri oğlu Riş%ıa 
dan istikraz etmiş olduğıııbir 
(100) yüz adet Osmanlı a~ld 
lirası mukabilinde Levştay 
mıntakasında kain 1288 akla 
sayılı gayri nıenkulünüzii ye 
di ay müd letle ve vefae11 B 
yi suretile terhin etmiş trin 
manın ve vadenirı hulul~\nız 
rağmen borcur.uzu ödenıelSa 
bulunmanıza binaen alacatAi 
dairemize müracaatla r~hı'dir. 
varaya çevrilmesi yolile &tini 
hinize uçdığı takip talebi ye 
Zf!rİne esas defterinin 9~u 
678 numarasına kayıt e erı 

r ek size tebliğ edilmek inini 
re namınıza çıkarılan öde'ıiz 
emri ikametgahınız:n ti-az 
hul bulunduğundan bah14arı 
mübaşir tarafından bilatelıkal 
iade edilmiş olmakla ic;r.a 1til 
iflas kanununun57 ci mad~ın 
delaletile hukuk usulü nıllca 

keme!eri kanununun 141 'An 
müteakip maJdeleriııe te'gi J 
kan bu baptaki tebliğ•illel 
ilanen yapılmasına karar bu 
rilmiş olduğun• lan, dört bir 
müddetle hakkı itiraı en 
mahfuz ka!mak şartile olm 
müddet zarfında daire,;meı 
yazı ile veya şifahi ınüra'ara 
la itiraz etmediğiniz tak dar 
de icraya devamla mer• gel 
bulunan gayri men1<ul pi ( 
ya çevirilmek suretile bO h .. ~ 
ödeneceği ilaııeıı tebliğ 0 M~I 
nur. 

mel ilan mal 
Hatay Vakıflar Mü.:l~ nur 

ğünden: kın 
Şeyh memet camii va~t ve 

ait arsalarla Sadık va~ lek 
ait dükka ııların mayıs itib 
sonuna kadar icarları ~ 
arttırmaya çıkarılm.~şt.~r. f deı 
lesi 6,2,940 salı &"unu eJ ği 
14 de vakıflrır idar d' 

'5 c 1 de icra oluııacağındııı 1 b , 
1 ·ı· e !ilerin müracdat arı ı aı1 mi. 

lunur. _,/ yeı 

Neşriyat 1Müdür: 
Seliın ÇELEJJK1 
C.H .P.Matbaasın<la basil> 

siz 


