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1 
k \ Talebe ptınsiyonu dün par-

n an a uru ()Ca 

lak merasimi~ açıldı ,.._ 
ıvıeclis l 

ge C"cek sene şubatın ilk pazar-
Bü>ük bir nıemnuniyetle 

haber aldı~ımıza göre, Ha 
tayda kiiçük esnafı him t ye, 

60 yat~ ktan ın .:.: rekkep rofan bu OlÜe!.S~-

v·ı A tesi top1anacak yerli sanatların inkişafıııı te• 
di"ıı ~ğ~Y~t umumi ]Meclisi Encümen azalarım tebrik e· min ve esnafın kredi ihti· 

se, Halayın büyük b;r küitür- ihtiyacını 
karşılıyaa çok faydalı bir kuruındur 

15 tt- y \e1~1 sonra saat 15 der ve bu miihim vazifelerin yaçlarını karşılamak \,zere Türk Mıarif cemiyeti ta· 
SÜ • a •mız Şük " s··k ' ld '~k d"I . ff k" t H I3 k dl L rafında11 şchrı"m1"zde tr>s"ısine erın R· ru o men e en ı erıne muva c. ıye - " atay an ası ,, c. ı •Jİr mali 
ııin son ~Yasetinde bu devr.. 'd·ıı:r.ız · a ·· d karar verilen 60 yataklı ta· ıçtirn "' , ,. . müessı·st'ııın , vucu a geti· 

1 
• , 

Ceıs aını yapmıştır n f . R . . rilnıesi için teşebbü .. !ere baş leb~ pansiyonunun açı lŞ tö-. 
bahki e açılır açılm;ız sa: r ar . l el s l lanmıştır. rl!ni dün saat 16,30 da ya· Celsenj 
ııcıtak k b n zaptı okuna Azalara bir çay zi Bu teşt-bbüs ~ünlerder.· pılmıştır. 
r 1 a ul ed"ld'k 6 M · t l b t f a ru .. 11 ı ı ten son- b . k .. ··k f erasıın, a e e ara ın • 
n .. am yafeti~.verdi erı uçu esna ı.~ temas e. 1 
l'\.U. Znanıede tye, gt>çilnıiştir ..., uan Koro 1 halinde söylenen 

Ya p V IA ··d h derek aldığı intıb<tlarla böyle ki ~unıtn a.. . ıtıız daimi en· arti i ayP.t •!' are • e· isti al marşile başlamış ve 
1 .. ala l S ı· h · birbankanın tesisi lüzumuna at\rı se . . rı e Yedek aza yeti Reisi Doktor a a attın bunu Valimiz Şükrü Sökıneıı 
madde yçoımktınuden başka bir Özal, içtimaına son veren kani olan ValimizŞükrü Sö~- süerin nutku takip eylemiş

mensüer tarafından yapılmak 
V 1li s·· . Vilayet umumi Meclisi aza· d tir. 

F'tı •• o1<ınen• .. ta ır M ı k . 1 
tum .. n · · Uer, daimi lan şerefine dün ak~arn Tu- erasimue aı; eri ve mu 

cJ"' tçııı d" 15veya201)İn lira ile teşek 
bort Yedek Ort asli ve rizm otelinde yüz kişilik bir ki erkan parti, Halkevi \'t! 

u s . aza s ·ı . . kül e-tmesi düşüniilen bu B 1 d · kA eçırııde eçı eceğrnı · f •· "ştı"r e e ı y e er anı, ı ıı çay zıya e 1 vermı · esnaf bankasının fiııansıma-
lleyerek h kan1zed göstt:r"ıl z· f tt V ı· · ı '·f ·· ı ı Vilayet Umumi meclisi aza-
rey ,, er esiıı b . ıy~. e ~ . a .'. 111~z e ıv u - 1 mnı iş bankası deruhd • ede , L" ··d ·· l · 

v~rın"' · . s ~r · -stı--.. k M f tt h k t Par ıarı, ıse mu ur erı ve mu-
aı 1 sırı .... · ıye 'l f' ışı, u uıne · 1 cek ve ye0 aA ııe "ış ku""çu··k .... s 

a ata 
1 

söyl · G e. allimlt"rle güzide bir dav~ııı· t rey t'mış ve ti ve Halkevi erkanı, aze- -
ılltııştır Pusulaları d • nafın kredi ihtiyacını temin kitlesi hazır bulunmakta i<li. Y . agı t~ciler, Emef birlikleri mü· ı etmek olacaktır 

8Pıla 11 messilleri hazır bulunmakta Vali Sökmeıısür lm nut · 
encurne tasrıifte d · • Böyle bir kurumun hata· k u n d a T ü r k Maa-le V ~ azalıklar aımı idilt'r. 
(A. t-dı M·· .. •na 17 rey Ziyafet çok sanıimi bir yın ıktisadi hayatta oymydca rif cemiyetinin Hatayda kur 

rııak unur K b b . Ya) 18 arabdy hava içinde Sdat 20,30a ka· ğı feyyaz rolü tekrara lüzum duğu u müessesenin tanzi · 
d~dır. (Aııtakya)teyıe Supbi dar devanı etmiş V{' davet- yoktur. Teşebbüsün bir an mindt- billıassa maarif mü lü. 

ne teşekkür ederek kordela 
.Yl kesmiştir. 

Kordela kesildikten son -
ra içeriye giren ·da ıetliler 
bütün daireleri :ayrı C\Yrl gez 
ıniş ve bilhcıssa:yatakharıel"'r • 
le mutbak teşkilatının inti • 
z,ım ve temizliği karşısında 

takdirlerini izhar eylemişlerdir. 
Davetliler, pansıyonun 

salonunda hazırlaııan:zengin 
b:r büfede izaz edilmiş~ ve 
me:-c.sıın saat 17,'W d·ı 

sonra ermiştir. 
Memleketi n kültürel VP-

yardım ıhtiyacının miihiın 

bir kısmıııı karşı 1 ıyan bu mü 
esscserıin kuruluşta bilhassa 
valimiz Sökmensüerle maa • 
rif müdürümüz, Rıfat Necdet 
E vri ıne rin göstt!rdikleri ala· 
kayı derin bir memnuniyet· 
le karşıleır ve kendilerine tc
şekk ür t>fnıeyi bir borç biliriz 

Oguztlskend l6 reylt:Sey lil~r zengin büfelerde ızaz evvel fiil sahasına çıkmasını rünıüzün gösterd•gi himmeti 
r'.'Yle Bahri B erurı) ve 15 ve ikram olunmuşlardır. temenni ederiz tebarüz ettirnıiş ~ ve kendisi· /ş bankası 
ıııye) den s _ahadır (Re ha ---------ıtım~.---• 
i•lın;:~·~d. •ç•ldikt.,j •n~a- Fıransada Kabine buhranı Şehş'~b~z;çea::~ir 
çok un sorır 

rey ata 1 a usulen en İş Bankası 1skenderun 11

:
11 

Yedek a: ardıııı dör aza sona er dı• Şube~inin merasimle açıldığı 
Fe rnekte id· a olması İktiza ni dün1<Ü s l) ım zda haber ver 

atm ı. Fak t b 1 --
Kuşç: ~ernati ilea Ma~~:~ Eski Başvekil Daladye ,qeni ı~abinede'Milli miş~kemııuniyetle haber aldı. 
d ar tey ld J · 1 B k V aıı niıaın a ıkların- JIJl••J f AT ~ FJ • ğımıza göre, ş an ·ası a· 
i:\Ynı dere n~ıne nıucibince LV.l U a Q Q l Y QZ ır J ıgı nz Q.1. 4 l timiz Sökmen.~üerin teşebbiı· 
dan eıı "acel e rey alanlar- ı· "it d ie yeni bir harp kabinesi kurulacak ve bu kabine yalı- su uzerine ş ... hrimizde de 
ol ı ş ınıı d n gı ere et b" b ' . dk k •nası laz el 1 

ye ek aza I I . . .1 I I k ır şu e açnıaA ı•;ın t ı ·a 
lllut Ku ıın ı,. fakat M·ıh nız harp P an arının tanzımı ı e nıeşgu o aca tı"" ta ba~lanmı ~tır. TeJkikat 
ı:ı.toıa ~çu h~:...kıııdaıı Ba~a;ı Paris 21 (a.a.) - Eski "0 ... yimeyl., Razel~sinin yazdı· Mulıald partisi reisi "Etli müsbet bir şekilJ n,..icele· 
rııgat t:>t/~~lı Nanıınu fe- Kabinede maliye nazırı olan ğırıa göre, Çembt"rlayn nıah- nin bu barp kabinesine gir-" nerek şubenin nçı acağı kati 

~bu sur .. tt:gılnlı bıldirıniş v.. Pol Reno bugün Kabineyi kı·r dud bir harp Kabinesi me·;i şüphe~i görülme'< eJir. yelle iimid edilıııekt<"<Jı . 
" , .... · kurac.tk ve bu kabine 

I<· Reyi H -' , muc;. ve öı::.r•leden sonra y<>nı. 9iilrr~~~~~~-~~~---l--miiıeBı2fil'JHEsıı <1t;ı 1 .ış {I< k e ayoar y l ba~ka bir iş ger rneyerek ya· - EN SON f)AKfK ~~~=-11111a P<ıtn,a C ... ırı ~.ırı) 10 reyle, kabinenin iistesi Cüm ıurrcısı A 
enı r (A Alber Löbrüne vermiştir. \ıııız harp planlarını tanz:m V • k b • h 

teylt'Al aı rıtakya) 9 eılt.:cf'kveFransaileelele Lenl Q tnenİn edefz"htzr-
dağ) "t- ı;ıet HaınJi (Yayla- Sosyalist ve radikal sos· yürüyecektir. 

t;uk (ls'- ... ,ıdReyle Celfıl Sel- yalistl<>rdt>n mürt"kkep olan miJI-----... -..., bi kaz<ınmak '' lzı-
ı 1c " er ) yeni Kabinede Pot Reno Baş "!i6l·lız~ ş 1 1 lara I . u, Yl"dck ilZd· LV.l ı f:> 
d 1 ıtıh' b vekaleti~ hariciye nazırlığını ,; ır a olunnıuşlar- T k d · 

. üzerine almış ve t-ski Başvekil apu v .e ~ astro ış-

ı lrıtilırtb1 • Daladye Milli Müdafaa i\ıazır· !erini tetkik bu-
< ıldıkt 11 nt:lıcesi ilfın e ı: k" K 
s··k eıı suııra Vali Ş"k .. lığını kabul etmiştir. ı:.s · ı a· yurdular 0 ınt:ıı ·· u ru binede Başvekil mu.ıvini olan l 
ka 1• sııer ayağa kalkarak Ankara - Mitli Şd ııÖ· · 

r •tııış ııutk . Şotan. ye ııi Kabinede de nü yeni ya•)ılaıı aJli>·e bina-
ve b·· unu ıraJ etmis ·c · 1 ı. • r ut · .. ayni vazı eyı a mış uu.un sını teşrif f"!tıniş vı: adliye Ve· :\Uııcla .. Çenın tevziııi husu k d K b" d k" k g ma ta ır. a ıııe e es 1 ·a- kili Fethi Oktar tarafınd.rn ve ı osterdikleri dikk"'t b d · 1 d l" 

r a · " ine ~kı nalır ar an nr ço karşılanmı~tır. Milli Şef ad ın .. · ı· ssası} ett( 11 cola\ 1 ğ d K b" L •• •• t. 
-<:ıs azal J u var ır. a ırıe uuguıı 05· tiye vekaletirıd-: bir ınüdJet 

şt'kk·· arına ayrı a) rı le leden sonra toplanacak olan me .. gul olduktan sonra tapu ur eylen. y 

s ·ne Ş b ıış ve gelec k Parlamc.ntonurı lıuzuruna çı ve k ıdas•ro dairesine gic.i~rek 
günü t~ l~t.n il~. pa1artesi karnk itimad eyi isliyecek- bu işler hakkı · da u nunı mii· ı 
teyj k p drımak uzere dt-v· tir. dürden mufassal ve geni~ izı-
b~ı ,ap.unı~lır. Sürekli al · Londra 21 (a.a) - iyi hat almış. tapu küttiklerini \ ... ara k· 1 
ta 11 urşı anaıı bu nutuk hab~r alan mehafil, Başvekil tetkik buyurm-..ış, memlekette 

suıu a ın r . . 
-ıı, 1 s ec ıs ıçtımaları · Çemb~rlaymıı, Kabiııede ba- kddastrc• işlerinin bitmesi için ' 

on Vt·r~rck d. " 1 
H aır;ı mıştır zı tadilat yapac.ığı hakkın.la nelt"r lfızım olduğunu sorcArak 
• ııtay•ıı ilk Vila) et da ·ı.nı"ı k" . l 'd c.l t l l d , 1 

ı şayıa 11rı teyı t•lınt:'kle ir. no a mı? ıır· ır. 

Kabine 35 kjşid ' ntüre\ker. geniş bir 
k'abjnedir 

Paris 22 A. A. 22 Nazır Vı! 12 nıiisleş.11 chrı ilııL· 
ret o'aıı ~eni. Fransız k.ıbin ••s:ı ı in 9 u aydıı. 12 si Mt>· 
busan .ı11·clı,lerırı •1 .. , ı· w t ı · ı · · J d" · -. u ı · Ve ( l).!Cr •ı·ı p 11 am •nto rnrıcııı t'll ır. 

Dal~dy ... nın Kab:ııeyt?: gİrnıt• ·i. oı ducl.ı haiz olJuğıı nüfuz 
~e ye_nılrnez azmi ınüııas .. lwtiyı .. , çok büyük bir elı,.mmiyt"
tı. haız telakki ediliyor. Y c.ıi 3aşv~kiıin azirııkarlığı vı• 
bılha~sa İngiliz <lostlu3iyle şö'ıret kl\zaıımış olması F rnn
sız -lngiliz iş Lirliğinin parlak bir tezahuru ol;nuştur. 
Reyrıo Kabinesi Daladye Kabine~irıden daha cr,..nistir ve 
b • o ' 

unun da hedefi: "Ha,.bi kazanmaktır 
·~ ~., 

Fransada h c.. rp komitesi 
P arİ!\ 22 A. A. - Y,eni kabine az Hı ar a s;ı n d a n 

bir . ·' Ha· p ~'>rnİt6i. ~ a mlacaktır. lfaşvekil Re
no ıle B~şvekıl. mua;ını Şolan ve Mılli MıiJafd Nazırı 
Daladyt"'nın dahıl buıuncluğıı bu komite haftacl:ı eıı .ız 
üç d{"fa top!aııacaktır. 
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Köylüleri-
• • 

mızın 

ZPlzele F e.lake•ze 
delerir e f Pberrü 

listesi 
Lira 

Aydi 
Hasan Kişk 
Mehmet Bab 
Yusuf Bab 
lbrahım Deli 
Abdo Mustafa 
Ahmet Şep 
M.ıhmııt Numan 
İsmdıl Bab 
lbralıim Battih 
Alınwt Dıp 
Kamil Şt-kkaki 
Köy ırnınına 

Aaaddin 
Koy N.unına 

Aktaş 
Ali Mualla 
Abdo Yasin 

Şeyh Hasan 
Köy namına 

Kav asiye 

13 

15 

2 
1 

5 

Köy namın 15 
Mehmrt Kabur 10 

Tüleyl Kizih 
Köy namuıa 6 

Güzelburç 
Haci lsmı:ıil 
Cab·r lsmail 
Mikfül Şnbhut 
Köy namına 
Cuma Şahlıut 
Cabir Şahhut 

Dalyan 
Köy Namına 
Cemil Dalyan 
lbralıi m Gümü~ 
Hasic Dalyan 
Davut Dalyan 
Selim Gümüş 
Hasan Gümuş 

K· vşıt 
Köy namın 
Şakir Kav~it 

Kisecik 
Köy namına 

Pa:~aköy 
Sukru Tnına 

Ziiliifhan 

10 
5 
1 
8 

1 

5 
1 

1 

3 
2 

7 

40 

V ysrl l alo 18 

Maraş Boğaz 
Alı ıırl.ır 8 
H.ıruıı 'i 
Umun ı yt kurı 407 

K. 

15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
10 
15 
10 
10 

5 

42 
25 

33 
50 
75 
50 

50 
50 

25 

50 
33 

Balkıınlarda 
Bulgar Hariciye na· 

zınnın nutku 
Sofya 21 (a.a.) ~ Parla· 

rn··ntoda, kralın nuikuna ve· 
rilecek cevabın müzakeresi 
yapılırken söz alan Hariciye 
Nazırı bir nutuk söyl~miş 
ve ezcümle demişdir ki: 

"Takip ettigimiz siyaset 
harp haricinde kalmaktır. 
Bu siyaset komşularımııla 
olan münasebatımızı tanzim 
etmektt-dir. Bilhassa dost 
Türkiye ve Yugoslavya ile 
imzaladığı /. anlaşnıalada 
bu iki men leketl,. oları nıli
ııasebatıınız çok s:rnıimi bir 
hale gelmiştir. Türkiye ile 
müşterek menfaatimiı; vardır. 

Bu politika, Yuııarıistaııla o 
la:ı nıünasebatım1zı du islah 
etmiştir. 

Almanlar bir petrol 
şirketini sahn aldılar 

Lııudra 21 (a.a) - Al-
manların Romarıyada bir 
petl ol şirketini satın almaları 
münasebetiyle Avam Kama· 
raımıda mebuslardan biri bu 
hususta hükumetin ne di.ışün

düğünü sormuştur. Hariciye 

müsteşarı bu suale verdiği ce 
vapta, bu petrol şirketinin 
istediği fiatm yüksek görüldü 
ğü için lııgilterece satın alın 
madığını bundan sonra Al· 
mantar tarafından alındığını 
söylemiştir. 

İktisadi harp nazırı da, 
lngiltneııin Balkanlardan 
azamı mikdarda gıda rr:adde· 
:si satın almakta olduğunu sÖy· 
lemiş ve Alman!anıı da 
l.3alkanlardan mühim mikJar 
da yiyecek satın alJığını te
yit etmiştirr. 

Hava muha-

YENi GÜN 

Fi '1 laııdiga 
Tas Ajansına ce· 

vap veriyor 
Helsinki 21 !\. A. 

Iskandinav devletleri arasın
da bir lt-dafui ittifak vücude 
getirilmesinin Sovye t ın "! nfa· 
atlarına ve Fin - Sovyet ın ı 

ah !desine aykıı ı ve .Sovyt>tle 
r~ karşı alınmış bir barekd 
olduğuna dair " Tos,, Ajan 
sının neşrettiği yarı res'lli 
tebliğe, Finlandiya radyosu 
cevap veormek tedir. Bu cevap 
ta, Finlandiya, lsveç ve Nor 
veç arasında akc:!i cl~rpiş e.· 
dilen karşılıklı yardım paktı
ııın tamanıile tedafui bir itti· 
lak olup, hiçbir devlet aley · 
hine müteveccih olmadığı 
gibi, Fin Sovyet ınuahe· 
desine de aykırı bir hıtn·ket 
sttyılamıyacağı beyan olun -
maktadır. 

İsveç Hariciye na
zırı d i cevap ve-. 

r ı yor 

Stokholm 21 A. A. 
lskandınav devletleri arasın· 
da akdedilect·k lt-dafui anla~ 
maya karşı Tas Ajansının 
neşrettiği resmi tel:-liğ ınüna· 

sebetile İsveç Hariciye Nazı 
rı bir nutuk söylemiştir. 
Nazır, bu anlaşmanın tama • 
mile tedafui mahiye tte oh -
cağını, münlıasır.rn melhuz 
bir tecavüze karşı koymak 
gayesine matuf olup hiçbir 
devlet aleyhine müteveccih 
olmadığını v~ bu yüzden bir 
suitefehhüm meydane gelme 
sini istemediğini beyan et • 
miştir. 

Finlandiya ya ya -
bancı tayy&relerin . . 
ınmesı memnu 

rebeleri . Hel~iııki .~ıA A .. A. 
• • . • Fınlfrndıya hukurn~tı, harp 

Gıttık çe ~ı ddetlenıyorl zamanında olduğu gibi, Fin 
Londra ~1 _(a_ a.) -. Hc1va topraklarına yabancı tayyare 

muharebelerı gıttıkçe şıdd~t- { 1 · • · • k ld 
~ b enn ınmesının yasa o u • 

lenmege aşlamışhr. Alman ~ ·ıA t . . 
1 • l .

1
. L gunu ı an e mışhr. 

tayyare erı , n~ı 1z narp g<-'- F" k b. . . . 
milerinin himayesinde sefer Hl a 10 esı ıstıfa 
yupan ticaret gemilerinden ediyor 
mürt: kkt p bir filoya bu sabah Helsinki 21 A A. F 1 

hür.um etmiştir. İngiliz hav.ı landıya kabinesi istifa edt>. 
nezaretinin neşrettiği resmi cek ve yeni kabine teşekkül 
tebliğ~ göre, lskoçya aç?kla- e•tikten sonra 27 martta par 
rm<la vukua gelen Lıu taar· lameııto toplanaı;aktır. 1 
ruzda iki bitaraf gemi ha:sa Al~anya Ru~yaya 
ra uğ'ı amış ve Alman tayya· 
relt>rinden biri düşürülerek 300 tayy aı e vermiş 

Dolu ve fırtınanın. di~erleri de firare icl>ar (ı- Londra 22 A. A. ~ 
t hribaıı lunmuştur. Almanların iddia Berlinden gelen haberlere 

Ü . 
1 

~ .d ettiklerı gibi ') gemi değil göre, Fin harbi esnasında 
ç u ı ı·vvt• y.ıgaıı şı biç bir gemi batmırnııştır . Almanya Sovyet l~usyaya 

d lı Yd •murlar Knramurt ııa Al t bl . .., · d• 300 harp tayyar .. si vermiş 
lıi 's r rı billuss.ı Dikmece man e tgı ne ıyor · 

B 
tır. 

.Surılır<r ~(Jtıld ı 11 Vt> Karak erlin ?1 (a.u.) Bu sa· 

f ı b h t koç ,.. ki d A" Filistin Ho - K o-ı 'ır 1 uın l.ı ıııu ıırn tı:ıhri· a s '> 1 a~ı · i:iTlll a •· 
lı ı1 \ ıp 1 tır m n hava kuv~ .. terrni ıı tica- mis eri BeyruUa 

N ılıı) t' ~tudüıli l u köy- ret gt'mileriııe yaptığı taarru- Beyrut 22 (a.a.) - Fılis-
1 rı gr11. ·rek zarar v • ziyanı za dair neşredilen bir tebliğ- tin İngiliz Yüksek Komiseri 
t pıt cin ıştir. l lasıır iki Je, lugiliz donanmasının hi· Fransız yüksek Komiserine 
bııı lırnd ııı fazladır maye•inde seyreden tİC'it et misafir olmak üzere Kudüsteıı 

gemilerinden 9 taıı~sinin ba· buraya gelmişlerdir . Misefir-
· rıkhan veteriner 
ınüdürl .ğü 

Kıı ıkhan Vett-riırnr mü -
Jlir lu ~n lstıHıbul Karaağaç 
ı 11 .ıhaııı 'eteriııeri Kazım 
Alav ayııı e<liluıiştir. 

tırıldığı, bu gemilerin 42 ler burada birkaç gün kala-
b:n ton lıacıninde olduğu caklardır. 
v11na gelen hava muharebe-
lerinde bir İngiliz tayyaresi· 
nin düşürüldüğü, bir Alman 
tayyaresinin de üssüne dön· 
w.digi bıldiriluıektedir. 

Neşriyat ~lüdürü: 
Selim ÇELENK 

C.H.P.Matl>ausıuJa l>eı.slmıştır 

Açık arttır· 
ma ilanı G .. uven c~a 

uJ· 

Bir alacağın temini isti· 
fası zımmında haciz altını 
alınıp paraya çevrilmesine 

Sigorta ııa 
,5 k 

Sos1Jefesı 
karar verilen ve üç: dılivu Sürnerbaııkla Emlak " 
kuf marifetile kıymetleri tak tam Baııkasımıı kurumıı A 
dir ettirilen a~ağıd<s hudut T AMTÜRK 
evsaf ve kıymetleri yazılı V oı 
bulunan üç parçadan ibaret e en güvenilen sig f İ 

şirketidir. 
gayri menkuller açık arttınnct 
ya konulmuş ve birinci arttır Hııgaf, 
ması 30,4,940 cumartesi saat 
9 dan 12 ye kadar dairede Yangın,, 
ic ·a edilecektir. N z~ t 

Arttırma t:.lkdir edilmiş o- Q k /iga gör 

lankıymetin yüı<le 75 şirıi Ve her türlıi kaza s'f ask 
bulduğu suretle alıcı namına larırıızı en müsait şartl•r ~eri 
ihal~si yapılacağı aksi takdir tediye kolaylıklarile yal" ~ı.e 
de son arttıraııın taahhü Jü MALINIZ! ık~n 
baki kalmak şartile arttırma ı Gu 
15 gün müddetle temdit olu Ateşten ve denizin ask 
narak 6.5,940 tarihine tesa· kunç ihtimallerinden sif rn iş 

korur. 
düf eden paz:ırtesi günü ayni j 

stıkbalinizden eırıirı saatte yine dairede yapılacak k sız. 
ma ve huzurla ,.aş' 1 

ikinc-i arttırması da d;ıhi yo· · · • ri 
ıçın, 

karda bedel elde edileceği 'I t 
d 2, 80 ıv alınızı, canınızı 

lıal e satış 2 sayılı kanun G 
üven Sigorta şirketine 

ahkamına !evfikan geri bır.:t gortalathrınız . 
kılacaktır . 

Hatay AceııtaS1 
Satı~ peşin para ile.dir. Art 

tırmaya girmek isıiyenler ga)' Rıza Altuğ 
ri menkullere mukadder kıy· İskenderuı~ 
metin yüzde 7,5 ğu nisbetirı- -- 121 numaralı gayri 
de pı-y akçası veya ulusal kulün tamamırı4 (250) ı;t 
bir bankanın teminat m~ktu numaralı gayri menkıılt vin 
bunu vermeleri lazımdır. 400 239 ı d lııı ve ııuma ra ı 1 

Hakları tapu c;icilile sabit menkule ise 20 liya ~1 

olmayan alacaklılarla diğer takdir edilmiştir 
alacaklıların ve irtifak hakkı 1 

KP-ndisirıe ihale o 
sahiplerinin bu kararl'\rını k 

imse derhal veya "e 
Vt' hususile faiz ve masrafla- mehil içinde parayı vef~ 
rına dair iddictlarını ilan tari ·ı ı k ~ 

ı ~a. e ar~.rı feskol uıııır'_t 
hinden itibaren 20 gün i.ar- dısınden once yüksek tr- beş 
fında dairemize bil<lirınderi bulunanan kims~ye 8rıt t{•nl 

icabedet• bildirilme .:!iği tak- olduğu bedelle almaya 
dırde satış bedelinin paylaş- 'f. 
masından hariç kalırlar. olursa ona olmazs:i ve J 

lunmazsd 10 gün nıüd 
Gayri menkulün tekrar arttırmaya çı~' kaı 

evsafı eıı son arttıranın LiSI }{ı( 
Antakyanın Baslıka köyün- bırakılır. ve iki ihale ' · 

..ıı ıstirı 
de kain l 20 numaralı içeri· da ki fark ve geçmiş J-

" gi1ı sinde (48) ag~ aç badem, iki için yiizde 5 faiz his•r 
ağ. ·ncir, bir ağaç ceviz, lerek ayrica hükme hac e ınir 

2 ağaç armut ve •. tahminen maks\zın dairemizce 1
' Ve 

C"'kt bir ' uçuk dönü·n miktarinda olunur. p 
bir kıta bahçe ve ayııi köy· Gayri menkullerin ıtf 
de kain 24 ~ numaralı 25 öl- · · · rıı~ etmış vergısı ve rüsıJ 

be buğday istiap eder ve de laliycsi ve bilcümle taP~ 
1 

ruııunda 17 ağaç zt-ytin ve rafları alıcıya aittir. 01 Sad~ 
orta halde kuvvei nibJtiyeyi la malumat almak ist_db' b rı 
biiz bir darça tarla ile keza 30,·3,940 tarihiııdtı.ı ıt 1 1, oıa, 
ayni köyde kain 2 ~9 n~mara ,.:faired"' açık bulundurtl ınut 
lı tapu sicilinde kayıtlı ve şartnameye ve 940, 5'ı bug 
ride Şevketi n tarlası derunun lı dosyamızd ınüracaıı 11 Say 
da (11) flğaç zeytin beden mulumah aıaııŞ lcr 

Bu gayri menkullerd~n 120 cakları ilin olu~ dar 

Dut yaprağı satışı 
Hatay Defterdarlığından: 
Köy Adı: Ağaç adedi: Muhammen Oş 
Bityaı; ıo,opo 30 Liı.ı 
Haci Habipli 6,000 • 2o:Lira 
Yoğunoluk 3,000 15 Lira 
Hıdırbey 2,000 10,~Lirn 
Yukarıkı Yezur 2,000 10 Lira 
Mağaracık '.!,500 10 Ura 
Zeytuniye 1,000 5 Lira ıp 
Hicret edenlr.rden m~truk dut ağaç yaprakları 

sorı ı 

Pc\si 
kik 
kika 
karı 
V~k 

İra 

940 tarihine müsad ıf cuma günü saat 15 te Milli ~ 
ınudiirliiğünde pazarlık suretile ihale ~dilı::cektir . dı <;isi 

Taliplerin yüz 'le 7,5 teminat akça smı mal~n J "ek 
yatırmaları lüzumui lan olunur. _/ Doı 

V~HŞILER a':iRAsıNO) :::: 


