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!· 
Harekat inkişa #ediyor Milli Şefimiz Yaş}koza 

J T.H.Kurumu Ku- j ialları 
• 15 günde yalınız Fr..ansız hatları Üzerine dü- ruıtay heydini ka Dün tes~it edildi 

f~ı·ülen Alman tayyarelerinin sayısı binigeçti bul buyurdular Hükumetin mustahsilik'O" 
Ankara 24 A .A.-t Milli rumak için Koıa meselesi ü:· 

b Getıeral Veygand tardfından hazırlanan yeni pla., farın tatbikıne Şd ismet İnönü. Türk Ha- zerinde hassasi) e tle durdu-
•· Reçiliyor - Alman hücumları püskiirtüldü - Alman esirleı i va Kurumu Kurultay azala· guııu yazmıştık . Ticaret Ve-
1 rıııı bugün k<thul buyurarak kaleti bu mesele ile meş· 
~- Üç glinden beri aç kaldıklarını söylüyorlar - in giliz hava Kur umun çalı malarından gul olnıak~üzere An karadan 

ı kuvvetleri müthiş bir faaliyet göstermt- ktedir memnun olduklarıı ı ı söylemi~ buraya bir m imes!I gönder· 
ve iltifatta bulunmuşlardır. nıişti r. 

/fa/yadan !Jİne fabiz o/mzgllll ses/er gÜk- Bugün Eti mesut tayya- Dün Ticaret OJasında 
d re meydanında biıyük bir ·ha Vt:kalct in mjjmes~ilinin de iş-

~ Paris 24 (a.a.) - Havastan: 
~ras - Val,.nsiyen civarında 

i< d Ründ~nbt:ri başlıyan mey· 
~ iln muharebesi devam edi· 
~t. Almanlar çok şiddetli 
,,ldırmaktadırlar. Fakat bü
~ıı bu hücumlar, Fr'\nsız kı 
ahnın gösterdiği mukave-

~~Cl karşısınJa kırılmış ve 
~tansız kıtaları mevzilerini sağ 
~ l)ı bir surette muhafaza için 
-~~lan hareket muvaffakiyetlt 

a ·lıcclenmiştir. Vaziyetin se
ı, 

~· surette aydınlanma·a 
'rı Başkumandan GPneral 

ıı tygandın hazırladığı planların 
lbikını beklemek lazımdır . 

Almanlar, açtıkları gedik
l~tı Şimal idenizine doğru ha· 
~ lllotörlü kuvvt:tler göııder· 
~tc devam ediyorlar. Fa· 
~ 1 bu koridor mültefik kuv· 
~llcr tarafından gittikçe dar 

11rıımaktadır. . 
a 'Sedanın cenubunda Al· 

~t ların elde ettiği çıkıntı 
'dan kaldırılmıştır. 

' .t~ Londru 24 (a.a.) - lngi
'•it tayyareleri, düşmanın tah· 

t ~, tnerkez(erini d~niz hatla· 
flı Ilı lllüteınadiyen bomhaı dı
" 

1111 
etmekte ve müthiş bir 

"Ct' 
Uı.ı ışantık tevlit etmektedir. 
ia~~dan başka Almanyadaki 

1 ~ lllerkezleri ve depolctr 
layltıbardıman edilmiş Lahey 
ıtı/•r~ mt-rkezi tahrip olun 
l"tJtur. Dünkü muharebe
~ c 40 tan futa Alınan 
~Y<\r~s·ı d" .. ··ı .. t -p · uşuru muş ur. 

1 diı ilris 24 (a.a.) -w Neşre· 
'orıcn_rt:smi bir tebliğe göre 
~4tı on beş günlük harekat 

' lar1ilsında yalınız Fransız hat· 
~in ~~y>oo Alman tayyaHsi · 
lll,~t uş"rüldüğü l~spit o:un-

ldır 
~ ~- .. 
it11p b.13 24 (u.a.) Cephede 

ltıa11 ır halde esir edilt:n A 1 

llç •ll~akerleri, üç güııdenberi 
'~'llrıd:kla~_ını_ ve yemek hu
~lılt\ .. muthış bir sıkıııtı hü-
t tlirı surdüğüııü söylemek· 
~ er. 

g· 
0ına 24( .. 

'leli t 1 b a a.)Uç bin üniver 
t:ıar,t e e Musoliniye bir 
~ 1lde v:ckerek ger~k Akde-
ıllıpatato gl erek Avrupada 
~Ctf r uğun l k ti . ışletınek opra tarını 
il. Ilı kurt, ve İt1rlyan Ülkele 
tl:C L rmak ir"ın d·· ~ .. 

• '1•zar 0 y o6uşme-
l'rıııı"rd· lduktarını bildir
~ ır. 

ın, - c-
1Y•nonun nut· 

Se/mc?ğe baş/a l va tezahüratı yapılmış hava tırak ettiği bir top!antıda 
b T 1 f bek cılarımız büyük kabili}etle yaş koza Hatları aşagwıdakı' kundan ahsedeıı " e gra ,, e, gizli bir telsizle Al-

~azetesi, ltalyanın hukukunu manyaya haberler vermekte · r:ni gösterer ek nıuhtel.if ak- şekilde tespit olunmuştut& 
k k robatik hareketler. yapılmış· Birinci nevi kozanın ki-muhafaza edeceğini,. cebir ve . idi Şebe e efradı kv if o-

lardır.Sab . ha Gökçenin ku· losu70 /5,ikinci nevi 67- 70 şiddete uzun müddet teham lunmuştur. • 
mandasında yapılan bir ha· üçüncü.nevi 60 67 kuruş mül edemiyeceğini, impara· lngilter~de yapı K 

· - va mitingi dört saat sur- oza mahsulümüzün bu'• torluk arazisinin tevsii ıcabey · k. ı. .. 
lan İt" t ı !'(at miiş V"" pMaşüllerle atlama· \ St•ne' fev_kalade iyi oldug .. u .ve' lediğini, Alp hududunda mü · 

him Fransız fırkalarını atıl Londra 24 A. A. - A lar yapıldığı x-ibi,tayyareJen ı• rekoltenın geçen Sf"nt-Jere 
bir hal.le bırakan ltalyanm v.am ~~mar.?sı .nas ndaıı bi· 1 paraşütle ahlan bir keçi t~isbetıe_ çok yüksek bulundu,: 

n, mılh muduf?a b nunları- . muvaffakiydlt"' 1 !y,.re ı.ıınış- ~u alakadarlar taraf.ndan: 
oyliadığı rolü tebarüz ettire· na tevfikan tevkif edilmiştir. 1 tir. beyan olunmaktadır. 
rek d!yor ki: B d b k · ı Ş 

"İtalya:ıın, cereyan ed~n un. ~n a.ş. a_ (.ogilil .Fa~ist 1 Havacıl~rımızın r,ös e rdiklt>ri ()./Ör} er 
partısı Reısı azaları da tev· muvaffakıyetter. m '!ınnun olan'' 'J 1 

vukuat esnasında, ke.ndisinin k'f 1 1 d f' ~ b ~ J • ""' • 
ı 0 un .. uş ar ır. azı ~v· . Başvekil ve" 'ı(urultay azala- if ıgı 

ht-defleriııi elde ettiği zaman lerde araştırmalar yapılmış rı Hava Kurumu Heisine .• • • 
dahn faal bir hattı lıarekd D" ıd h t tır. • t kk .. 1 . . b' 1 ı. k .._ n q t e . f: ye ı 
ittihaz edeceği muhakkaktır . J ·. d e~e u~ erım 1 uır ert' sa- • • 

ngııtere e casus- hada11 ayrılmışlardır. nı seçtı Biz, tarihin saatindc!ki ihr .! • k 
lar ıçin ·~ nun ]9~0b ••t • Şoförler Birliği diin he-hulul elmiş...olan ıanıanı gös. u çemız 

termeden evvel hareket cl- Loudı a 23 A.A · Avam ye:i umumiye halinde Halke 
Kam :ıra-;ına Casus'dr iç i rı b r 268 milyo l 476 bir1 vinde toplanmışt.ır . Toplantı m~k mecburiyetindeyiz. Uiz k ı· h d } 

anun ayı a,ı verilmiştir . l3u .. ,,1 ( I k t a lazırlanan n ızamname 0 • 
Avrupanın mukadderatı ta- kanuna göre, casuslar iJ a. m ,)M ıra o ara es kuoqrak kabul edildiktt"n 
ayyüıı etmeden t'vvel hareket edilcbileceklerJir. pit edildi sonra yeni idare heyeti se-

edeceğiz.,, I ngili z hük u- Büyük Millet Meciisi 1940 çilmiştir 
Not veç cephesinde 1 bütçesirıin müzakerelerine pa lcfare Heyeti Rei.~: iğine 

Londra 24 (~.a) -- Nor· mef lllln SU- zartesi günü l>a~lıyacitk t ır. Eı eski Reis lızet Zt:'keriya 
veç cephesinde harekat inki· ı ""h cüme•,Jerde tedkik edilmek katipliğe Ahmed Koyuncu, 
şaf etmektediı. Narvik civa- J Q İ lJ ef i te olan bütçenin yekunu mü muhasipliğe Mehmet Kılbey, 
rında Almanlar birçok yerleri, Ve ltaly an ınatbu ah tevazin o' arak 268 milyon, azalıklara Halil Çoban, 
tahliye ederek çekilmek mel.c ·ı Roma 24 A . A. - İn- L76 bir., 321 lira oıak tes Sabri Sabuncu, Mustafa 
buriyetinde kalmışlardır. A • ·ı· h··k~ t' t 'h · 1 Mt v: .. sı, Faik. Mustafa lzzet gı ız u ume ıne arı te em- pıt o unmuştur. 
manlar bu ~ıntakalara _pa~a-

1 
sali görülmemiş bir salahiyet I d seçilmişlerdir. 

şütlerle takvıye kıtaatı ındır· I veren kanun layihasının ka- lt ::ı lyan ar gı a Yeni idcı.re heyetini teb-
ıoeğe uğraşmaktadırlar. I bulü münasebetile ıta\yan maddel~ri alıyor rik eder, nıuvaffakiyet dile. 
M1sırda Alman casus- maıL>uatı tefsirlerde bulunmak İstanbul _ lıalyanlar son r ı z . 

k 1 d 
1 

tadır : H Jk h l •• ·· )arı ya a an 1 . . günlerde memlt·ketimizden a E:V ~ o par oru 
M Gazeteler, bu tedbırı in- Her 5 ün gazetemiz tara • Kahire 21 (a.a) - ısır gilterenin vaziyeti nasıl t'ner mühim miktarda gıda mad- f 

polisi, Almanya hes.ıbınu ça · jık bir şekilde karşılamağa deleri satın almağa b,ışlamış •ndan gönderi en hcv~d ş 
hşan bir casus şebekesini ! karar verdiğini gösteren şa- tır. Bu arada b,ı\ık, yumurta bültenini neşretmekte olan 
meydana ı.;ıkarmıştır. Bu şe· yanı dikkat bir delil saymak fındık, kuru üzüm ve incir dr Halkevi hoparlöründe:iki gün 

tadırlar. vardır. ev,•cl vukua gelen bir arıza 
Holandada her şey 
Al m 1nlar a geçti 
Bert:ıı 24 A. A. -- At -

man hükurneli neşretli~i bir 
kararnı.ıme ile ile, Holaııda
da Alman kaııuıılarıııı ı cari 
olduğunu, gıdıı ve tütün nıad 
Jderİnt' htikuınt>t vazıyed 
ederek ht'rş .. yin vesikaya 
bağlandığını hildirmektedir. 

ısviçre hududunda 
vaziyet 

Bern 24 A. A. - Son 
bir hafta zarfında İsviçre· 
nin Alman hududundaki 
vahim vaziyeti salah kesbet· 
miş olduğundan, İsviçre hü· 
kumeti boşaltılan hudut şe , . 
birleri aha!isinin yurtlarına 
dönmelerine müsaad~ etmiş 
tir. 

•••tm•llll•••--mı•-----.. -lm .. _llll• yüzünden neşriyat yapılama· 
EN SON DEKiKA maktadır. Makinenin tamira-

lııgiıiz Kralının nutku 
Kral m11letile açık konuştu 

Londra 25 A.A. İngiliz Kralı <lün akşuııı 
ratlyo İle İngiliz ınillt-tin<" bir hitabedt" b:ılurıarak d~ıııİş· 
tir ki: 

" Kati bir mücadt"ley~ girmiş bulunuyoruz . 
Sizinle açık ko :ıuş•n:tk istiyorıırn. Ç•iııkü bu iıntih n Jt'v· 
r~sinde bizi muvaffıtkiyeti aııcak bu götür~bilir. Hiç kim-
se a!danmamalıJır. Düşnıanlarıınız İngiltereyi yok dme-k 
Vf! <lunyayı fetheylemek için kıyam etnıişlt:"rdir. Bizim 
ma~ıubiyetimiz irısa ıiyetin mağlubiyetidir. Allahın yardı· 
mile mutlaka muzaffer olacağ•z. 

Fransızla,,ın mukabil taarruz•J 
Paris 25 (a a.) - :;>imalde İ ıgiliz ve Belçika kııaları yeni 

mevzileri İşgal etmişlerdır . Ar ras ve Kambr~ mu.takasında 
n,uharebe bütün şiddetiyle dev.un ediyor. Sedanda Al
manların büyiik kuvvetlerle y.ıph ~ı taarruz pü.;kürtülmüş 
ve Fransızların yaptığı mukabıl taarruz nıuvaffakiyetle irı
k;şAf eylemiştir. Düıı 23 düş nan tayyaresi düşürülmüş, 
28 tayyare de lıarap edilmiştir. 

tı yakında ikmal edilerek 
neşriyata tekraı başlanacak
tır. 

Hatay .devleti zaına .. 
nında iıntihana 

girE>nler 

Hatay dev!eti zaınamnJa 
Lise Ortaokul veya olgunluk 
imtihaoma girip le inıtiharılcı.
rını ikmal edemiyenlerin 
haklerı maarif vckaletinre ta
nınmıştır. Bu gibiler tekrar 

1 imtihanlara girebileceklerdir, 
: Nakil ve tayinler 

Antakya Tapu sicil müdür 
lüğü koııtrol memuru Lütfü 
Çevik Ankara kadastro mü -
dürlüğü fen amirliğine nakil 
ve ta)'in edilmiştir. 



Çağlıyaolar bölgesinden 

Büyük jest karşı .. 
sında .. 

Kahraman Hataylıların dikkat, terbiye ve inhbak. k~
biliyetleri, gt>nt-1 bir intizam ve sükun içinde .ş~Are ~lı b_ır 
bayram günü geçirmemizi temin eden kıymetlı amıllerı~ı 
en başında yer aldı. Polist-, inzibat ve c"\Sayiş kuvvetlerı· 
ne bu derece yardım edt>n ahlaklı bir vilayet halkı ıçın· 
d .! arzu ed ı~miye.n ha diselerirı asla yer tutaınıyacağına -
uu güzel v sile ile - bir kerre daha inanmış bulunu -
yorum. 

Bir ağ1zdan söylenen istiklal marşı, dalgalana dalga-
lana çekilen şanlı bir vatan bayrağı, kaldırımları sarsan 

ve g öııüllerde korku ile karışık say~ı ve sevgi hissi do 
laştıran sert bir askeri yürliyüş .. S ın beladan aşmış es· 
ki bir mliccıdt>le unsurunda ne tesir yapar!'a bütün bun· 
lar kadar müheyyiç anlar yaşatan en büyük hazzı d-ı d~· 
ğerli valimizin 19 mayıs günü sah.ıhı yapılan idınan şen· 
hkleriııde alam dolduran biıılerce memleket çocuğu ara· 
sına karıştığı ilk anda duydum. 

Şeref ve şahamet meyda ılarındıı ve Milli Şefl~rinin 
yüksek irad<>leri altında fod.ıkarlık göstermek surehle ka 
zandığı alım istiklal mudaly.tsını e-ngin bir tevazule le· 
vent yapılı vücudunun iman dolu sinesine asarak yeı.1i 
neslin her zünırt:>sini ayrı ayn selamladıktan sonrd trı· 
büne tJoğru yürümesi bek!en ·n <'.ümhuri}et valisinin yürü 
yüş istikametini asilane bir çeviklıkle değiştirerek halk 
vr esnaf teşekküllerinin yer aldığı tarafa çevirmesi ve 
her sınıf önünde b:rer bir r durn~ası ve sevgi dolu 
sesile : 

Nasılsınız arkadaşlar, iyi nıısrnız ·ı 
Diye hal ve hatır sormau ve : 
- Sağol, varol l . 
Diye arslan narac;ı halimlt! yükselen sayğı ve sevgi 

dolu muazzam hiı s~s dal ası önünde lribü ıdeki yeri· 
ni almış olması da ac;ıkça göstermiştir ki Türk inkılap 
ve Cümhuriyetiııin yegaııe temeli faz.ildtir ve rejim, 21 
yılda eriştiği kemal merteb<':.ine ancak kahraman evlatla 
rının bu kabil meziyetlcrile yükselmiştir. 

M. YELTEPE 
'""" ... "'"'""' \llj\ .. ~' l&ı ~!illi ~ll&lı.l&!llD•llRI,._. 

ilan 
1 - Aşağıda cins ve mil ta rile mulıammen bedel ve 

nıikt.ırile ihale şt>killeri yazılı erzakırı Hataydaki St'yyar 
jar!darma piyade alayı ihtiyHı için cıyrı,ayrı m:inakasaya 
koııulmuştur. 

2 lhale5 Haziran 940 ç ırş srnba günü saat 1 Ste An· 
ıalya kışlasında s9yar:jaı darına piyade alnyı sa·ın al· 
rna komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şarinarnele· 
leri görmek içiıı her gün 1 ;y levai'.ırn müdiirlüğüne v~ 
ıhalt-ye ışt"ak için y<-"vnıi n eLkiirda ilıale Jeıı bir saa 
{'VVC'I \esaikle birlikte satın alına koıııisyuııuııa nıura
c;,atlan Han olunur. 

Mikturı Muhammen bedeli Muvakkat ft-miııat açık 
Cins Kilo lira Kr. Lira Kr. eksiltme 

Yaş sebze l 6500 .825 
Kuru soğan 2000 90 
Pirinç 3200 800 
Patates 11000 82:5 
M~rcimek 3700 441 
Zeytin d:ınesi 2864 601 
Zeytin yağı 680 292 
Kırnıızı bibn 135 67 
Slça 4CO 66 
Nohut ?6 O 121 
Kuru üzüm 7.LO 64 
Peyııir 1280 38 ı 

40 
50 

. 48 

61 88 ., 
6 75 
5 60 

" 61 88 
" 33 30 ., 

45 11 
" 21 93 ., 

5 6 
'1 85 " ,, 

24 30 
" 4 84 
" 28 80 .. 

Vakıf ilanla.rı 
Vakıflar müdürlüğiiııden: 
Osma ı iyt• camii va~ fındaıı 1 

d<>ğirınend~n ı;ıkar~ ~e camii 
kebir avlusunda buluı an 80 
lira muhammen bedelli bir 
çifti) lira muhammen bedelli 
bir çift 5 lira muhammen 
b<>dt-lli bir çift2 lira muham 
men b"deli bir tek taş açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. İha· 
lt>sİ 31,5.940 cuma günii sa· 
at 15 k Vukıfl.tr idaresinde 
ıua olımectık 1 ır. l\iuvakkat 
kın nat ) üzd ... 7.5 tur. lstek· 

Nı·şı iycıt Müdürıı 
S lim ÇELENK 
.l 1. 1 tıtba.ısıııdaba.slmışı:r 

lilnin nıiiracaatları ilaıı olu· 
nu ... 

* * * Dullar değirmeninin yıkıl 
masilt' husule gel~n değirme· 
niıı yt'rinde yığılı bulunan 
taşlar 60 lira bedeli ınuham 
menle ve açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. ihalesi 
27 5 - 940 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 tedir 
Taliplerin vakı'fLır müdürlü
ğüne müracaatları 

Halkta 
Hint inlik mı 

Rodolf skot, Üf!nni Bornes 
ve Hanri Viıkoksonun Harp 
ınacna Jilmi. kaçırmayınız . 

YENl<.iON 

Yol inşaatı 
Hatay Vilayetinden: 

1 - İskenderun Payas 
yolunun(7 - 296}dan(2 l - 713 
Km. leri arasında (l 4-417) 
Km tuliinde yapılacak tesvi
yei turabi > e, menfez ve şosa 
inşaatı kapalı zarf usulile miı· 
nakasaya konulmuştur. 

2 Eksiltme 24 haziran 
940 Pazartesi günü ~aat 15 
te Antakyada Nafıa Müdür· 
lüğii odasında müteşekkil ko 
misyonca yapılacaktır. 

3- lstiy .. nler fenni v .. 
hususi şartnamelerle evrakı 
keşfiyeyi (477) kuruş bedt' l 
mukabilindt- Nafıa Müdürliı · 
ğünden alabilirler. 

4 Bu işin kt>şif bedeli 
Ooksan beş bin üç yül. yet· 
miş bir lira yirmi dokuz ku-
ruşlur. 

5- Muvakkat teminat Al 
tı bin on st-kiz lira elli altı ku 
ruştur. 

6 - TaliplP.rİn ihaleden en 
az sekiz gün evvel bu işe 
benZl!r inşaatı başardıkları.ta 

dair evrakı miispitelt'ri!\! bir 
liktt! Vilayete müracaat ede 
rek alacaklan ehliyet vesika 
sını 2490 sayılı kanuna uygur 
olarak hi\zırlıyacakları teklif 
mektuplarını ve bunlarla bir 
l!kte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret cıda· 
sı vesikasını ihale günü saat 
14 de kadar komisyon riya· 
setine makbuz mukabilir:de 
vcreceklc!rdir. 

Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez 

ilan 

Açık arttırma 
ilanı 

ilan 
Kırıkh n icra dııiresindeıı 
Haçatur Kara bacakyaııa 

Antakya icra memurluğun borçlu ve mahalli ikameti nıeÇ 
dan hul Kalosyan Avadisin Kırık· 

ipotekli olup paraya çev· haoaTorun Annepli köyünde 
rilmesine karar verilen ve te kain 82 tapu parsel numara·. 
maınına üç ehli vukuf mari· lı bir tarlanın 95 lira 43 ku· 
fetile iki bin beş yüz Türk ruş kıymetli iiç de bir sehmi 
lirası kıymet takdir edilen ve 85 parsel No: bir tarlanırı 
Antakyanın bırinci rnıntaka· 13 lira 60 kuruş kıymetli üç 
sında kaın 206 sayılı fahre te bir sehmi ve 85 parsel No 

ocağını muhtevı hir kıta hah- bir tarlanın 8 lira 20 kuruş 
ı;enin temamı açık artın ma· kıymetli 24 de 4 sehmi ve 86 
ya konulmuş ve birinci ut- parse-1 No: bir tarlanın 26 li· 
tırmas1 22,6,940 giinüne te· ra 15 kuruş kıymeti tic·te 
sadüf eden cumartesi günü bir hiss ·si ve 87 par~el No: 

bir tarlanırı 18 lira 37 kuruş saat 9 dan 12 ye kadar daire 
kıymetli üçde bir sehmi ve 

de icra ~dil~cektir. Yapıla· 88 parsel Nu: bir tarlanın 
tak arttırmada tltk<lir edil· YO lira 73 kuruş kıymetli üç 
miş kıymetin yüzde 75 ini bıı' 

de bir sehmi veparsel89No: 
duğu surette ihalesi yapılaca 

tarla::ın 4 lira 61 kuruş kıy· 
ğı aksi takdirde son arttıra· metli 36 da (4) s~kmı ve (90) 
nın taahhüdü baki kalmak parsel No: tarlanın 18 lira 
şartile arttırma 15 gün ınüd 30 kuruş kıymt'tli 48 de 13 
det le kmdid olunarak 8,7 ,940 sehmi ve 153 parsel No. tar· 
tarihine tesadüf eden cumar lanın 15 lira 25 kuruş kıy
tesi giinü ayni saatle daire· Jmetli 96 da 29 sehmi ve 204 
de yapılacak ikinci arttırma ve parsel No tarlanın 15 ıirB 
da dclht yok rda yazılı bedel 50 kuruş kıymetli üç.!e bir 
eld~ edilmedigi halıle scıtışl' 'sehmi ve ~05 par.sel No: tar 

faeri~bırakılacakhr. Satış:pe· lanın 36 lira 85 kuruş kıy· 
d metli üçte bir sehmi Kır:khall şiıı..,pra ile ir arttırnıaya gir 

mel.r istiyenler mukadder kıy· 'icra dairesinde 28 haziran 
metin yüzde 7 buçuk ııisbt:"· 940 tarihine nıü adif cuma 
tinde µey akçası veya ulusal günü saat 9 dan itibaren açık 

arttırma ile satılacaktır. 
bir bank11nın mektubunu ver Mezkur günde arttı· ma be 
meleri Iazın11hr·. Hakları tapt deli yokarıdaki kıymetlerinin 
sicililı: sabit olmayxn ipotek yüzde 75 ini bulmadığı hal· 
fi alacaklılarla diğer alaka· de en çok arttıranın lf'ahhıi 
darların ve irtifak hakkı sa· dü baki kalmak üzere 15 giifl 
hipleriııin bu haklarını ve hu daha ten1did edilmiş olacağı 
susile faiz ve mesarıfa dair ve 15 inci giinii ayni saatte 
iddialarını ilan tarihındrn iti gayri menkuJlerin en çok ar1 

Antakya Sulh Hukuk ha bar•'!n 20 gün zarfında daire hrana ihale edilecektir. 
kimliyinden: mize bildirmel,..rİ LıiUirilme Bu gayri menkullerin art· 

Antakyanın Salihiye Ma- tırma şartnameleri 10 haıi• 
diği halde satı~ dedeliniıı pa} 940 h hallesinden Jozef Düvek ile ran tari inden itibaren 
laşmasırıdan hariç katırlar. l k ( _J • ayni m~hall .. den Yakup Dü ıer ·es tara ınuan görülmesı 

veyk oğlu Aleksıındır hak· Gayri menkulün evsaf için açık bulundurulacaktır· 
kında Antakya Sutlı Hukuk Tahmiııen lOOOOınetre mu· ipotek sahibi alacaklılarlıt 
mahkemesinde Cereyan e· rabbaı genişliginde vt içinde diğer alakadarların gayri uıeıı 
den muhakt-mede eskı tarz:la taştan yapılı kire kul Üzt"rindeki haklarım hU' 

Müddeialt-.yhin nıalıalli İ· mit imalına mahsus bir kat · susile faiz ve masrafa daif 
kameti mechul olduğundan tan ibaret ijzeri kiremitli e· olan iddialarını evrakı müs· 
usulün 144 üncü maddesine vile ön kısımda 33 zeytin: 50 bitelerıle 20 gün içinde icr'S 
göre ilarwn tebligat icramıa incir, 6 badem bir büyü:>ı çı dairesine bildirmeleri lazırıı· 
karar verilen ve 20 - 6 940 -, d nu ve lOOkadar ocağın :lut a ır. . 
gün ve saat 9da Mal kemede Aksi halde hakları tapu sı 
hazır bulunması V c ('lO) ğaçlarile fahre ocağı ve ocağıı cilile sabit olmaJıkça satıŞ 
gün zarfında bir itirazı var· yaıımda eski tarzda taştan Y• bedelinin raylaşmasından h• 
sa mahkemeye bildirme~! ak· pılı lO metre murabbaı ge· riç kalacaklardır. Talip oları· 
si takdirde hakkında usulün n:şliğinde bir evi muhtevi· tarın rııezkiir gün ve saatte 
401 inci maddesi tatbik olu· 1 dir. yokardaki kıymetlerinin yüı 

Kendisine ihalt· olunan krnı de yeni buçuğu f nisbetinde 
nacağı ilant>n tebliğ olunur. ' b'r 54000 kilo ekmek se derhal veya veı:ilen mehı pey akçasını veya milli ı ~ 

h itamıııda parayı vermezse bankanın teminat mektubı.ı 11 

ahnaca k ihale kararı fesh olunarak getirerek arttırmaya iştirD~ 
Antakya ceza evi ekmeği k endısinden evvel yüksek tek etmeleri ilan olunur. 

1,6,940 dan 31,5,941 sonunu ı lıfte bulunan kimseye arzet- Kayıp mühür 
kadar y~vmiye vasati (150 ki ıniş olduğu b ~del ile almaya Yii:t.ük şeklinde Ar~~ 
lo hisabile bir seııelik (54000) r.ızı olurs·~ ona olmazsa veya harflerile yazılı eski bir:ırıt~ 
kilo t'kıne~ kap<\lı zarf usuli bulurımazstt 15 gün muddetle! rümü 1<aybettim.Bu miilıürle ·; 
le (20) güıı müddeti<:: .• k tekrar arttırıııaa!-A çıkarılıp kimseyt' verilmiş borc seot'd•. 
sillm~ye konulmuştur. t>rı son aı ttıraııın üzerinde !yoktur. y ı-rıisirıi )'aptırac• 

ı h ı ·~ırnı iları~~d,..rim. 
a e 31,5,940 cuma güııii bırakılır. ve ihale arasındaki • I Hacer Giil .. r 

saat 1 ·t de,C. Müddeiumumi fark ve geçmiş gunler için K 
liüinde ınüteo.:ekkı'I koıııı·syoıı · d - f · h. 1·1 k ayıp pasaport ı ~ y yüz e ) aız ısap er ı ere ı_:ı E i)'e 
nınrifetile yapılacaktır. h''k h t k 1 k J natay ınıı ' ayrıca u me ace ama "d·· 1 .. ğ .. d 7 L· • • te,. 

T kl 'f k 1 . . . mu uru un ~rı uırıncı .1 
e ı me lup arınm mez sızın ıdaremızce talısıl olunur' rirı 939 tarihli Halil Abidd1

' 

kur ~uatta komisyona tevclii · n1 A.11kulu" ı te k.. t · d t··tı'-- g~yrı c. . 1 
.. ~et ·um e • aaına al ığıın pasapor .. ııt 

ve bu hususta umumi Vt• hu nnş vergısı ve rusumu dell<l k.ıybt.>tliın Yenisini alacak' f• 
susi şartnameyi görmek isti- ıiyesi ve bilcü rııle tapu nMs dun eskisinin ~ıüknıü yok 1 ıı,, 
yen isteklilerin Antakya ceza rafları alıcıya aittir daha faz Halil Abidd

1 

evi Müdürliiğünden istemele· la malumat almak istiyenler G Ündüzde 
ri ve bu tahmin edilen fiata 1,6,940 tarihinden itibaren 

1 
.k. k 8 Je~ 

göre yüzde yedi buçuk depo dairede açık bulandurulaca k .Y.abnız 1 
l a şanı saat Al oıt' 

( 8 9 
ıtı aren arzuyu umum 

zilo o an (3 9) ıiraııın yatırı! şartnameye ve 40,8~4 sayı· riııe iki film birden Q 
mış bulunması veya Banka lı dosyasına müracaatla icap MIRACENIN côzDt.5 
mektubu gösterilmesi meşrut tden malumatı almış olacak VE HiNT MEZARI 
olduğz ilan olunur. lan ilan olunur. Ayrıca hnrp manural,t! 

27 


