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if oya karşı ko~ lngil zdon_a 1
- Altı Vılô.getimizde .. 

· ması Adrıqa- k . .. f .. d 
runmak • 

lÇl tik: den Z l n "' •• l 01• l l QTe 
Alınacak fedbirleı nedir ? 

• 
de girdi Uç ag daha uzatıldı 

Avlonyayı şiddet- Hüyük Mı llet IVIeclisi Hükfunetin bu··~u .. Sıhhat rnüdürü,;~on 'günlerde arlan 
vakaıarinın sebeplerini ve: korun ma 

ifo 
ça- ıe bonıbardı ma n etti sııstaki teklifini ittifakla tasvip eyledi 

Londra 20 A.A. ln~iliz Ar.kar 21 A.A - Büyiik ile ve bir ay muddetl- altı - relerini anlatıyor 

Son günlerde şehirde:ti· . ,, 
fo vnkalannm ııazRrı d;kka· ı 
ti celbedecek derec,.de art· 
masmı gözönüı e alarak bu· 
!'Un sebepleri ve hastalığa 
karşı olman tedbirler hakkın 
da sıhhat miıdılrümüze mü -
racaatll\ fikırlerini öğrenmek 
istPdik. Sıhhat müdurümüı. 
keııdisine muı aı::autla miitale 
asını-sorcın muhabirimize a· 
şağıdnkı!beyunatta bulunmu~ 

giihresi imiş gibi y ine hu 
b hçelt'rt- na kledjımek tedir. 

Bahriyt- NezıJreti te blif( e<li· Millet Mecfüi dün Retet Canı- V ilaydimizde iıiu olunao 
tezin Riyaseti11de toplanmış ve Büyük ; Millet Meclisince 

tur : 
t4 Bu '.:lylarda son iki 

ay evvelkilere nisbetle fazla 
~örülen tifo şeker kam•şı, 
tu: p ve maydanoz gibi ~ iy 
yenilen sebzelerin iyi yıkan· 
ınad 0 vt- .temizlenmeden 
yennıesindeı~ ile.ri ge!~~.ş ~l· 
ması ilıtimal ı Jaımn goıonun 

de bulundurulmalıd ır .Bu h.ıs· 
tah~ın bu nıemle ' ette tama• 
mamıle Örıunün aıınması için 
insan gübresi:ıın bahçelere 
katiyen "dôkülmemesi lazım· 
dır. Bütün ha;k elbirliğile 
buna mani olmalıdır. Ve ta· 
bii bu hususta en büyiık va· 
zife delediy~ye dlişer. 

Bı:dm haber n dığunız~ 
nazaı an ba'Zı kimseler gızli 
gizli insan gübrelerini bah· 
çekre nakledıyotlar. Gün • 
düzleri altına insan gü fresi 
üzeritıP de bayvs.n gübresi 
konar. k merkep\erle ahır 

Bütün tito salgıulaı ı ı-;u 
ve südle geçer. Eğer sütler 
tifo mikroplarile ,kirlenmiş 
o saydı memlt:kettc böyle> bir 
ayda beş altı vakaya inh isar 
etmeyip briki yüz lercesine 
şah i t olucukıık. Sütle r Vtl SJ 

tasile tifonun geçmesi de sü 
Hın rişirilmeden iç.i lmesil~ 
vaki olur. Eğn sir:ıyet bu 
şekildt' olsaydı: sütçüden kaç 
ev süt ulmışsa bütün o ev 
sııkinlerinin bfoya tut•ılması 
azım gdı <l1. ri.ı l bu i yap· 
tı~ımı:1: tt-tkıkata nazaran An 
takya fa lıeziran ayıııda 1, 
ff t>ınmuzda 3, eyı iildc 4, 
U'eşrinievvelJe • 3, Teşrmİsd 
nide 8 ve bu ayın 2u sme 

kadar da 4 tıfo vakası tesbit 
ediımiştir. -lastalanaıılar hep 
12 İle 22 yaş nrnsmdu olduk 
lttrıııa göre buıılarııı ş ker 
kamışından mıkrop nlmış ol· 
ınuk ihtimalleri çoktur . 

Korkulacak şekilci .. bir 
tifo salğını olmamakla bc>ra· 
IJer halkımızın bifhassa çiy 
sc ıze ve nıeyvelerı yerken 
çok dikkat etmesi lazımdır. 
Evvela ihtiyattı olmalı ondan 
sonra da korkmamalıdır. Za· 
ten şimdi arzu edenler mü· 
dürluğe müracaat edt:rek pek 
ala aşılırnabiımektedirl~ r . ., 

yor: 
fngiliz Akdeniz filosuna 

mensup cüzütanıları 18 k5nu· 
ııu t· vvelde Adriyatik deni?i· 
ııi zorlamak için Otranto bo 
~azından içeri girerek bu <l e 
mzi taramış ve hiçbir İtal· 
y m harp g emisine ra tlum ı· 
mı~lır . Donanmamız A vl0n· 
ya Limanma yaklnşarak bura 
sııı ı çok şidddli hir top ate· 
şi ııe tutmuş ve 100 tondan 
fazla mermi atmış mühim t~h 
t ibat yapmıştır. Bütün bu lıa 
rl'ketler esnasmda geanilerımi 
ze hiçbir mukabele yapılma· 

mıştır. 

Haı p Itaiyanın t-şi 
ği götüt Ü!dü 
Londra ll A.A. Rc>y· 

tc ı in denızçilik muhabıri bildi 
: iyor: lugiliı <lorıanmasmın 
Adriyatik df'nizine giı mesile 
İtalyuya buvük bir zarb~ intİI 
rilmiş •e harp İtalyanın eşi· 
ğine götürülmüştür· Bu suret 
l'! ltaly nııı Arnavutlukta oları 
muvasalası İııgı liz donanması 
nın tehdidi altına ~irmiştir. 
İtal y n donanma~ı bu civarda 
idı Fak"t bir tiırlu lngiliz .do· 
nanm sile karşılaşmak istemi 
ye ek gizlenmiştir. Donan· 
mamızırı bu muva{fakiyeti 
çok şayanı dikkat tir. Şimdi 
Adriyatik denizi ln~iliz 1rnv· 
vctl erine açılmış bulunmak· 

llHebusJarda n :ı;ınu"·rekkep taôtr .r ... usolininin .. gı :-ılm ·z!,, 
V.lı '" •~ d ye tavsıf et ı )ı bu denizde 

b • rL f J uıı t ı iliz 1 n • n s.ı bir 
. rr neye kaçbın mıı ık bi -dİıdy ı do 

Kurtuluş bayramu da hazır bulunmak için le şmış ve Avlonya Limanını 
Gaziantebe git nek Üzere dün homba yağmuruna boğmuş · 

şchrım ze geldi tur. 
Avllstralyada askere 

Bolu .Vle bu:m ve" ULUS" \ busu Doktor Abdurrahman .... 1 l 
rdıl..-imizııı l3aşmuharriri üs· Melekte Heyeti.- beraber bu· çagın an ar 

F R fk A G.. ·· 1 d idney 20 A.A. - Avus tnd alib 1
1 ı tay, t . mu~ lunrnukta ır 1 

hane "M ... busu Edıp Serve-t • tralyu harbiye nnıırı 19 
·ı 6r, Ga2ıantep .Me busu ır·kir Sayı!ı .~tebu .larıınıza hoş • dan 33 yRşnıa kadnr olan 
Ktsleli ve Konya Mebu:;u gddınız J er v • ıyi yolculuk J bi1tün erkeklPrın silah altına 
Hıundi lJıkmr>ndcn mÜrt-klcp dilt.•ıi7 • , ah ııma 'arını emrE>yle ın;ştir. 

~~:Gc~~~~tm~~~·m•~~-~ 
hir heyet t'Vvt"lkı akşaııı Arı· 
k.,. 1 <Hinn bkt-n<lt>ı una g elerı·k 
,,;N· yı l keııJ er.und.ı ge_çıı.mi~ 
Vt· dün üğle} ıı ı ~ .- lırı ı ıızr . 

Rl'lııııştir. 
TıcAret Od .. sı Reisi Şukni 

Melt')!ır eviııu misafir olan 
H;.yr.t,:lS kanunevvelde Gazi 
arıt,.bııı kurtulus Bayramında 
lwl!.u bulunınak ü~t ı·t- Ante· 
be gid<·rken H1tayı d.ı zıya · 
ret e)'lt~ni~lerdır. Bugun de 
şt-hrıınızde kuldıktan &uııra 
Yıırm Gaziun~·b~ hareket ı 
edec«;?k(ordir. Gaıı&ntey> me-

Kızılay balosu 
Yılbaşı gecesi Turizın oteli 

salo larırltio: vertlecek 
Kızıl,,y Cemiyeti menfaHtıne Sayın Valimiz Şukrli Sok· 

mt-nsiiet in himaye inde yılbaşı gecesi Turizm otelı salon 
lanııc..la çok parlak bir balo verilec~ktir . Ba\onun fov k :1· 

tade mi:kemmel olması için h.ızırlı'klara baş[anmıstır. 
Heın kuragim dostu Ktzıl ya yardım etmek ve hem· 

de c;ok eğlenceli bir gt!ce t!eçirmek istiyeulere yılb şı 
balosunu tavsiye ~deriz. 

ve celse açıhr açılmaz Bolu tasdik edilen örfi idare müd· 
Mt>busuDoktorCamelin vefot detinin hitamnıd n itibaren 
ettiğine dair Riyasetin tezke üç ay müddetle temdidi 
re...,i okunmuş bir dakika ha~kındaki Başvekalet teıke 
a)akta ihtiı am siıkütu y1tpı!· nsı .?kunarak , ~Jll~ik edtlmiş 

ve ruznamedeK.ı <lığer mad-
mıştır. 

ll ım'Lm sonr.t bire "nıaım 

Alman1Ja 
ltalyaya asker gön

dernıeğ'e karar . 
venuış 

~ 

1 
Londra 20 A . . A 1 

·• Deyli Telgrnf ,, gazetPsİ • ( 
ıı\n eski Paris muhabiri şun 
lan bildir:yor : Almanya 
Fransa yol ile ltalyaya AlmJ ı· 

kıtatıtı göııdermeğe karar 
vermi tir. l g a tm bu u· 

delerin müzakeresine başh:n 
mıştır. 

Musolini 
Bir askeri hezime
tin Almeın işgalin· 
den ehven oldu
ğunu biliyormuş! 
Lorıdra 20 A. A. - Siya· 

si lngili7. mehafili Arnavut· 
luk cephesind~ ve Trablusu 
garpta cereyan eden h~reka 
tın birbirinden ayrı olmıyan 

(Sonu ikincide) 

ııaıı Fransız topraklanııdaki taatııı hareketi ıçm bütün 
c.skerlerden lıir kısmının İş·. hazırlıklar bitmiştir. Hitle.r, 
gal altmdu.lmlunınayaıı Fran Italyada vaziyetin vahinıleş-
sız toprnkletrından ıtalyaya mesi üzerin"", ispanyaya gön 
geçm <'sİ için sulb muahede· derme'' üıere Fransanın ce· 
sine bir 1madc.le konulması ııubunda hazırladığı Alman 
hakkıııJaki te-klifler~ Mare· kıtaatmı llaly1ya göıd~rme· 
şal Peten muvafakat eyleme ğe karar vermiş bulunmakta 
miştir. F ı.ıkat Hitler, Petenin I dır. ltalyaya gönderilecek 
muvafakat etnıomesini naza· Alman askerleri, . b!lhassa 
rl itibara aln ııyarak Alman şimali ltalyadaki sanayi mer 

ic.ıtaatmın Fransadan geçme· I kezlerini himıyesi altına ala 
sine karar v~rmiştir . Bu kı caktır. 

Yüzüncü Doğum Yılı Mü r asebetile 

N mı emal-
Oğlunun eseri 

Bu eserde Namık Kemal'iken
disine eız yakın bir kimseııin 

kalemile ,'tanıyacaksınız 
[\1aarif Vekilliği Antakya Yayıuevi 

SONOAKIKA 

Barıdıga mııha
sara edildi 

Italya n-lar Tob uğa 
doğru çekiliy otlar 

Kahire 21 AA. Garp 
çölündeki harekat hııkkında 
~o· ı gelen haberlert,> göre, in· 
giliz kuvvetlerinin Bardiya Ü· 

zerine yürüyüşüdııha çok hız· 
]anmış Vf'; Baı diya ınuhasara-
edilmiş vaziyete düşmüştür. 

ltalyanlur en ço gıda madde· 

leri bululıan bir garnizpnu 
miidafaa içiıı son Ôt"rece gay 
ı·- t sarfodiyorlor. 

Röy,tt!r Ajansınııı bildir· 
eliğine göre, Bardiya mu~a· 
sara edilmjştir. 

Burasmıu ya~ında dü • 

şect-ğiıı e şüph~ ediJıneınekte· 
dir.Gaı aıyani ya j:ndat göuder 

mek !stemiyor, yahutta gön
deremiyor. Keşif tayyar~l~ri 
ııin gördüklerini"! göre ite! .-. 
yan askerleri Tobruğa dot-~ 
ru çekiliyor. ' 



Sayfa-2-

Bir iftihar 
levhası 

l YENIGON 

lngilıere 12 
bin tagyare 
ısmarladı 

1 Möble g ptırı 
lacıık 

1 kE'nderun G imruklen Baş 
ınııdurlüğü Satın alma komıs 

Gayrimenkullerin 
alım ve satımında 
.llalka k0La9l1k gösterilecek 

Türk'ün neler yAratmuya 
kadir' o1duğu•ıu her zaman 
siirıgüsünün ur.ile gös eren 
kahraman Mehmedcikler bu· 
gün de dünyanın birçok yer· 
!erinden fışkırmakta otan a· 
levlerin bir kıvılcımını dahi 
bizt- sıçratmamak için kara 

Bunla"'ın be<l"'ı.~ 1 yonundan: 
1 - İskenderun gümrükle· 

ınily rdan fazla rt Başmüdürlüğü mülhakatı 
Va~ingtol' 20 A. A. için ması, dolup, sandaıya v~ 

Satışların vergi borcu tahsilatına ta

bi oın~aınası karar altınCl. alınmıştır 
lngiltere hi.ıkfim ... ti Ameri • sairt- gibi 34 parça mafruşa 
kan fabrikalarma 12 bın ı tw y1ptırılması cksıltnıeye 
harp t •}'yaresi ısmarlamış ve konulmuştur. 

Anka - Tapu ve Kadasl borçlarını yine tahsil edebi· kışta, ~hudutl rımııda birer 
t<O Uınum Müdürlüğü gayri lect'k!ir. . heykd azamatile bekliyorlar. 

bunların mukavelesi i?1z lan \ıı ~ lır "1~1
1., mi, n

1
" b ·deli 

mış!ır. Bu tayyar""l"'rı'l h · 
1

) 9 IJ e~ru at 27,~ 
•t:nkullerin ahm ve sahnn Bır malın bır kısmmm r.a Her biri birer tarih olan ve 
nı lcolaylıştırmnk ve halka 1 tılmftst İşinde küıfotli for~ıa ' tarihi süngüsünün uciıe ya • 
bu huıuıta mühim yardım teler katdmlmaştır. Şımdı ~an kahraman askerlerimize 
y•pmak üzere bir kanuıl pro bir adanı bir maluı üçte bi· ~ükran borcumuzu yaparkt-n 
jesi haıırlamaştır. Yeni kanun rini satmak jstese bunun i· duyduğumuz iftihar ve sc·vınç 

deli 1 milyar 250 mılyon do . ~ 'ı dcum 'k1. 
1 1 5 ıt l 1 te 

. ıııae- ıleC'··tır. 
lardır. ığer tar f on d} rıca ·~ T 11 1 "~zde 
mühim n:1ikturda top ve harp 7 ,S pe)' kç • ı 1 kenderun 
mcllzemt S\ dl:" 1sm ırl.ınm1ştır · gumrük v,,z ıe n · ntır"r..ık 
Bunlarm doi bedelı l ımlyar ek~iltmı:>ye ıstırak dmt-led 

proiesinde en mühim esas çin lazım gelen pul ve har· yerindedir. 
gayri menkul ahın ve sahmı ~ cm. üçte birini verip malı sa t\llenmedcik gibi askeri 

dan fazladır. ve fenni sartn .me ile r sın· 

nın vergi borcu tahsilatu:a tabılecek vt· alan da derlıal olan bir milld duııyaııın bıı 
telik edilme nesidir. tapusuna s"hip ...'*'1t>ilecektir. karmakarışık manzarasına en 

Şayet o gayri menkule ta· Bu suretle · günlerce d İ· emin nazarlaı la bakabilir. 
•akkuk etmiş vergi borcu var relerJ!! beklemek lüzumu ha- Y11rıı11ıı oırer kahruman 
sa, alakadar daire tapu ida· sıl olmıyacak ve m ' 'arı asKer oı ı Erkek Lisesı ta 
relerin~ müracaatla gayri men gününde tapusı:ııa sahıp ola· leb~si de kurJeşlerrnt.' şıik • 

bilecektir. kıııün haczini isteyip bu rs.ıı hislerinı gostermek ve 
-•••u•-•••·-~----111!11--•••-I şer~!li ~urd mudafaasına bu 
Ebedi Şef in ·Aım aıı ordusu- günden iş:ırak et nrk iciıı 
Kay seriye ayak bas nuıı Fransada ~~;:;a kı~hk hr-diyt"ler ver· 

tıklan günüu yıldö k • ; J ~ l~u asi! hart!ketlerile yarı 
llltmÜ l ışga mas,- ıtlll ka\ırc\llH.Ullarım takd rle 

Kayaeri 20 A.A.- Ebe / anarken, kalplı·rinde yanan 
.li Şef Atatürktin Kayseriye ra l memleket sevgisinin bütün 
Hk dda ayak bastıkları gü- 73 milyar franga vatandaşlardı: ayni hararetle 
n~n 20· nci yıldönümü bugün balig_,, olmuş yanmasını bekliyoruz. 
bütün kayıerid~ ço~kun te· 

,. 
ı· e 

zahüratlu kutlanmış ve şehir Vişi : A.A - Havas ajan • 
bıştanbaşa bayraklarla süs· smden: 
lenmiştir. tBu münaıebetle Hükumetle Fransız bırnka· 
:.bedi Snfin Anıtına mubte· sı arasrndıt yapıian yeni bir 
şc ııa bir çelenk k un muştur. ~rılaşma ımu ıbı ce. ıuUtrtreke 

mualıedesine tevfikan Fraıı· 
Celal Bayann te sada!d Alınan işgal kuvvı~t· 

şekkürü leriniu masrııfını kurşılamak 
Ankara 20 A.A.~ - Sabık üzere bankunın df'vl~te yap· 

Başvekil ve İzmir Mebusu tığl muvEtkkat avaııslar ınık· 
Celil Bayar Anadolu Ajan· darı 60 nıılyar franktan 73 

1111a bir ınektup göndererek milyttr franv.~ Çlkarılnıı~tır. 
Oilu Rebi Bayann vefatın· 
.lan dolayı kendisini taziyt! 
edenlere teşe"kürlerinin A· 
nadolu Aiarısı vas1tala ibla~w 
ni rica ~imiştir. 

iVlusoliııi 
Başı birincide 

talgan denizal 
tzgemile1i 

İspan yoi gem il t- riuİ 
batırmak emrini 

a lnıışlar 

Madrit 20 A .A.- Ami· 
rathk dairesi bildiriyor: ltal· 
yan Denizaltılarından ~iri· 
nin enkazından ele geçen ve 
sikada, İtalyan denizaltıları 
na İspatı) ol Ticaret ~emile 

J)auimaı ka vapu 1 
-

lan lngiher ·ye ve· 
rilcc k 

V ş1 <'ton ıo /\ A. 
Amerakan lımuıı rın<l l •ulu 
ıı~n Dan imar kayn ait bir mi\ 
yen tondan fctzfn ticdr""t ge 
ınilt:'ı iııin lngiltcreyt> tt.-slımi 
için Am~r ka ilt· lrgi!t~r~ ı· 
rasındakı muznkt rnler mtis· 
b ·t bir şekil.1e ıl 'J,..rn ·Klt .. 

dir. Üı<{er t<'trı:ıf t .n in .Jiltere 
hükiinıt·ti Amerikan İt'Z ah· 
larına 60 tıc"'ret vapuru ıs· 

mı:ırlamıştır. 

Amerikalıların noK 

tainaz rı 
Nevyork 20 A .A - Ef-

kanumumiyc:yi yoklamaK ic· .1 

son yapııon bı lk<"ll.. A· 

merika balkınııı yuzdt eıı=. 
be~i lrıgiltereye para ikr~ zı 
için Conson kanunurıu•ı de
ğiştirilmesini istemekt..-dır. 

" 
ılan 

Ticaret Vekaletı le; tica· 

ret umum Müdürlüğünden 
Türkiyede yangın v nak· 

liyat !ıİgorta işlerile meşgul ol 
mak tizere kaııunı hükümler 
daire~inde tr-scil edilerek hu 

Hava Kıırumu-
na teberrüler 

ancak nrahrrndA bir Jeniz 
olaıı bir cephe olduğunu 
ltalyan sker leriııin ıer iki 
ce.,hede cesareti ... harb~ttik· 

ı~rini beydn et•nt-ktedirler. 
Ancdk bunlarıu ınaglubiyeti· 

rini batırmak içrn verilen 
bir emir bulunmaktadır. Bu 
emirnamt>de. Kazablnnkadan 
ı~n=-nvnya git .ıekte olan ı paııl gün .. ~aalı~et h lı~dt> ~ulunan 
yol b .. ııdıralı ~ ·ıııile"e hü-; 111 l l~ Sllls S1g~rta ~ı~ketının Tur 

Hava Kurumuna~teberrü· 
ter hergön artmakta ve Ha· 
va tehlikesini bilen vatandaş 
larm sayısı çoğalmaktadır. 
Dün Kut uma teberrüde bu
lunan v.•tanda:;;lar şunlardır : 

Lir~ 

Süreyya Bereket 50 
Rafai l H ~ri 50 
Kamil Masaracı 100 
Alı Mmrlı 100 
Z.eki Hancı 50 

Erkeklisesiniıı 
Asker Ierimize kışlık 

hediyesi 
Erlcclt liıcıi talebe-si kah

raman as"erlerimize kışlık 
.. ediye vermek için humma· 
lı bır faaliyetle çalışmaktadır. 

"'nin s~hebini tefes::ııJh etmiş 
ola•ı Fa~ist rejiıninde arama 
lıdır. 

2 gün evveline kadar Kızılay 
kurumuna yatınlan hediyeler 
180 çih çorabı bulmuştur. 

Talebeler bu yekunu daha 
çoialtmak için çalışmaktadır 

Berlinden gelen haberle· 
re ~öre, Alman gazet~leri, 
ltsl) aya yardım talebini ileri 
sürnıektedırler. ltolyan o:du· 
larına kar ,.ı • yapılan fasılasız 
bücumlar;karşısıııda ltalvanın 
yükünühatıtletnıek içın Alman 
yanm hareke~e geçmeıi de 
istenmektedir. ilugüukiı harp 
lerin sonu bir felakete m ... 
ctr olursa bunoan Almanya 
da zarar görecektir. Faka~ Al 
mauyanın Italyayı kurtarmak 
için harekete geçmesine Mu 
aolini munrızdır. Çüııku Mu· 
solinı alehu.le askeri bir hezi 
metin bir Alman işgalinden 
daba ehv~n olduğu kana· 
atind~dir. 

ıu Gündüzde 
"Neşriyat Müdürü Bu akşamdan itibaren 
Seıim ÇELENK AŞK BAHÇELERİ 
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edilmesi bildiri! ııektedir. ktye Urnumı vekıh haız oldu-
lJ. ·ı k ğu s=tlahiyete bi ıaen bu ker 
fl aJ l tl S re müracaatla Hat.ıy Vilay~h 

lngilt erenin Vaşin~? 
ton Elçisi oluyor 

Londra 21 A.A.-- Ha· 
bar V ~rildiğiııe göre lngi· 
liz Hariciye Nuzın Lord Ha 
lif aks İng.ilteren;ıı V rı'$ıııgton 
Sefaretine tayin edilt cektir. 
Halifas büyük bir hü!cür.nt-l 
tecrübesine maliktir. Bu me 
muriyeti kabul ettiği tukdiı <le 
kabinede bazı değişikıik l r 
olması ve Loit Corcun 1 )t"v 
let Nazırı olarnk kabin eye 
gt"lİrilmesi mul temeldir. 

tevabit aceı1tdigııı~ şirket 
ncımına yctngııı 11r ııtt~ liy t 
Sigorta i~lerile ıneşQ"ul olmak 
ve bu işlerden doga,·dl{. dr v 
!arda, 'bütün mahkem lcrd 
müıideı. müdde-iall"yh v uçün 
eti şahıs sıf lıle hl'zır bulun 
mak uzt"re M ırs l Buliti ta· 
yiıı ~ylediginı bildirm1~tir. 
Kf-'yfıyet Sııorla Şitb•tl •ri· 
nin t ·ftiş vra nııiraknl>e ... i 
haklcınd:ıki8 l5 bnziraıı 1927 
tarihli kanunuıı ahükümlerine 

muvaffk gÖt uln ıış olmakla 
i\au ~lunur 

Zeytin qağı satılacak 
Milli Emlak Müdürlüğunden: 
Cinsi Mikdarı Muh rnmt>n 

kHo t..>r, K1ymeti 
Zcy.- gı 350 91 Lir~ 
Zeytin yaği 31 750 9 lira 85 kur ıs 

Yukanda ya1.ılı zey•in • vağ[an uçık ıı ttırma surf'tıle
müzayedeye çıkarılmıştır· Talip olanl».rın temiıılltl ırile 
birlikt~ 28,12,940 cumaertsi günü saat 11 dt" dt"fterdarh· 
ğa müracaatları. 

l~ri germ k ist<"yenlt"riıı her 
gün konıısyonurnuz ı mıiraca 
atları ilan olunur. 

lan 
Süv ... ydiyenin hacıh&.bip· 

li kövtlndı,.ki hav v bahçe=--
tr:rde bulunan 19 O s n•si gar 
tıınes·n ih 11,. 'l \ t.sıevıı 
nırı kardı"' l.. m h il sın j n 
ibrahım d'lkın cı ih ı E' bede , 
lin } tırına<lı •ııı l ıı dohyı 
2490 sayılı kamına 1 nnzaran 
ilıale feshedil,..rf"k yt'tıİdt>ıı 
mıızay,.d ·ye çıkarılmıştır fa 
lip olanlrt.rın 26- 12 940 
perşembe günü saatl lde mu·: 
vdkkat t.ı-min:!tl:trtl"" birlıkte 
Defterdarlığa ınÜ'"acaııtlr.ın İ· 
lan olunur 

Açık art l ma 
Antakya lcr 

ğundan 
Alacak ı: A 

nıemurlu· 

sen maballesin en İiyas Ma· 
rin o~lu Kayser 

Borçlu : \'ert mahallesin 
dt-n Hanna L,..w•nt oğlu il· ı 
yan ve hrahim 

İpotek olup paraya çevril
m ... sine karar verilen ve ehli 
vukuf manfotıle tnmamına 
7500 türk evrakınakdiyesi 

kıymet takdir edilen Antak· 
yanm vert mahallesinde üçün 
cü mıntakadn, 179 numaralı 

bir evin 256 sehira itibarill""': 
242 sehmi açık -ırltırmtt ,;u 
rt""tile 10-1 941 cuma gü· 
nü o;;aat 9 dan 11 e k ior da 
irf"de birınci .ırttırması icra 
t:dilecektır. 

Arttırma tnkdır t>dilmiş 
kıymatm yüzde yt>lmış be-şini 
bulduRu surett ahcı namı· 
na ibal .. .;i yapılacağ1 uksi tak 
dirde son rttıraoın ta· 
ahhüdiı bnki kalmak şartill" 
1 ' gihı •eri bırakılarak 20 
l 941 p ızarle ı günü ayni 
saattn ıi{ıııci. rttırm ısı yapıla 
~aktır. ., 

Satış pı>şİrı p ra: iledir 
ar ttırmııya girmek istiycnlPr 
yüzd .. yedıbuçuk nisbe.t; e 
pe-y akçası vnmı-leri laz1m 
1 r salıİa k t> ,., rus~ını dı>l 

l ıli-r P>"İ v apu ın rafı alıri 
)Si aıttır d ıl ıızla malümatı 
·uımak ıs\ıyt'r 1 r '.W 12 -940 

tarihı d i )dren dair de 
açık ıluıı Jurulacak şnrtna• 

meıniz v '140 lCı, sayılı 
dosy UllZlt mur ti l icnb t"defl 
m~ lfı · Lı , lımş olec ~ ları 
ılan oluı ur. 

alkta • 
uCC .. R ııO ı 

Şahcseı fılminı açırma) uıı:ı,, 
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