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~ilci" lnönü!' Tii.rkige - Suriye 
~" llıı yirminci l k lı J • Belediyeden neler 

Şehir işlerimiz 
t~ gıfdönümü dost u mu;z euesı istiyoruz? 
t1.(l Ta'll · . B 1 d' . h · hh Y•rmı yıl önce bu . A k d • ( • e e ıyenın, şe rııı ıı a· 

g.ırp c ph . kumandanı n ara a merasr.m e zm- tiyle alakadar baıı işleri ib 
•met Paşa ) " 1 .. ·· d d mal ettig" ine dair hergün oku· d rıonu" n e l n l 
~ un b~riroi isroetine so. za a.... yucularımııdan birçok şika· 

mak curetini gösterenleri Bu anlaşma ile Türkiye iJe Fransa ara- yetler almaktayız. Bir kısmını 
;·;.avuç kahramanla ikinci haklı ve yerinde gördüğümüz 

olarak tepelemiş ve va· sında müşkülata sebep olan Suriye me- bu "şikayetlt>rden bazılarım 
r. ~aı'~::~: taliini yenerek selesi de kati olarak ortadan kalkmış smtya koyarak tugünden iti· 
et "1e b ...,ımn muvaffaki· bulun maktadır baren Belediyemizin nazarı· 

l!alini aıarılrnasının kati ~e: dikkatine koymağa karar 
~ .. atmıştı, T k" de arasıra yegane müşkülat .,.. D Ankara A . A. - Ür ı · verdik. 
ıj p uşl manan en son sistem ye _ Suriye dostluk ve iyi çıkarmış olan Suriye mese· BeleJiyenin bugüıılerde 
0 evazıının d~ lesinin dP. bu imzalanan mu· 

"su"., f · . ~ ve adetçe komşuluk muahedesi _un çalışmak istediğini, fakat bü-
,.. 41kıv t k k l ahede ile kati olarak orta· •rab , ,e ıne. arşı kağ 12,15 te Hariciye ve a etın· tün arzusuna ve hüsnüniye· 
ası ve sü .. ·· M h dan kalkmış bulunduğunu kaıanıl ngusuz tüfek de imzalanmıştır. ua e· B k tine rağmen bu işte dil.!di· 

an buz f h u · · söylemiştir. Fransız ,.,. üyü 
8• ak ve y l a ~r. tari te d~yi Türkiye namına .-.ancı· • ğimiz gibi muvaffak olamadı· · 

a nız M·ır ş Elçisi de verdiği cevapta .. .. 8. . k' M bir kahr.aınan 1 
.d' ef gi· ye Vekili Şükrü Sarac_og_w lu_ b 1 ğını goruyoruz. ızım tel ı· 

iİJJ savaşan T" an l aresin • ve Hariciye Umumi katıbı Türkb- dSuriby~ mi ün~ske et e·l katımıza göre bu muvaffaki· 
. ..,_:b urk or"'u·s rinin un an oy e mu en me . l'k b 1 . . b d er.-ı olmu t ~ una Numan Ment'mrncioğlu ve yetsız ı se ep erımn aşın a 

U ı.· ş ur. O Türk o 6 .. "k · ... ( · olacağını, sarsılmaz Fransaz Beled·ıye zabıtasının vazifesi-ırı, tar:"ıh'ı ı..~- • • F na uyu ı:. çı d UQft ransa namı Türk dostlu,.. ... na dayan ığı· 
lfer de t an başa Ması'glı' ve Suriye fevkaladl' ısu ni tamamiyle ifa edememesi 
.. . s ıınlarile d 1 nl kaydeylemiştir. l kt d' s· ı: k k r, ıcap et•iği o u • Komiseri Püo imza etmi,.ler ge me e ır. ır K;asım so a . 
Ilı seyrini d •2~man tari · H Fevkalad~ Komiser bu Iarm temizliğine itina edilmf'· 
• · b etı~tı • dir. İmzayı müteakip ari · Ad '"nı ir tarih " rınış, yep- sabah Toros ekspresile a sine mukabil, şehrin sıhhahm 

ttO Padışılıın !•Sııoış veba- ciye Vekili Türkiye ile Fran naya hareket etmiştir. Ora· tehdid eden ve hastalık sa· 
•zaladığı h 

1 
cvr ,, de sa arasmda ötedenbc>ri mev S . · • . 

1 fltün bir hu:ce et v~ıikasmı cud dostluktan bahsetmiş ve dan tayyare i'e urıyeye gı çan birçok mü ıim ış er ya 
el Jlr urnet dii iki memleket münasebetlerin decektir. yüz üstü bırakılmış. yahut 
-'~-· · 1 

süngüsünün . oyasına ~~~~~~---·••!_m.;:11!1'~!'111--~~-~--)t. ihmal edilmiş bir vaziyette· . luştır, Ucd~ yırt· ~ ı • • 
tı lk· +c "Jno··nu··,,. zafe11 i!ı İn gz~mtn- dir. ihmal edilen bu işleri 
dl ınci " İnön .. , ' l >+ şehrin ba~ından başlıyarak fl 1 .. u ., tı<l 1+ y 

L 1 
makus tar· .e va. • f J •• •• m Ü >+ birer birer S .. yın Belediye· 

~ mitti k h ll ,, ııı Ye • Cl g il. uo n u \ıl.. mizin dikkatnazarına koyu· 1 ter Ata tat .. a ._rıman, Ebed · • 1 k t " • ur~ıe b ı Bugu··0 Haıkevinde merasım e u - yoruz. 
YJ lityada d.. crabcr Sa-o' ~ . U§manı )ulanacak Numara 1 

sivri sinek yuvası halindedir. 
Bcıhçede ye tişt\ri imek istenen 
birk'iç yüz kavak ağacım su· 
lamak için gelişi güzel. hiç 
bir kontrola labi olmadan 
açılan ve birer sıtma menbaı 
haline gelen bu hastalık kay· 
rıakhmnın halkın sıhhatıııı 

nasıl tehdid dti~ini düşün· 
meğe hacet yoktur. Yin~ Ada 
bnhçesinin :ttisalıııdan Vt' 

Halkevinin karşısındaki Adn 
kahve:1inin duvar lan ve bu 
duvarların ya:ımdaki meydan· 
lık ta bir mt-zbele ve umumi 
hala halini almıştır . 

Belediye zabıtası 
buraları görmüyor mu '? 

acabn 

Halkın vaı.ifeleı i 

Belediyenin işlerini kolay· 
!aştırmak ve şehrin sılı· 
hat ve temiz!ik işlerind<! ona 
yardım etmek için halkın da 
Belediye kadar çok ve mü· 
him vazifelt"rİ vardır. 

Dünyanın hiç hir yerindt" 
hiç bir Belediye. bütçesi 
ne kadar zengin olursa olsun 
kendi başına ve halkın yar 
dımı ·olmadan vazifesini tama· 
mile ifa eLmesine im ıeaıı yok· 
tur. Mest>la: Beledıye tanzifat 
amelesi sokakları tenıizledık· 
ten sonra evlc!rimiıdeki ~Üp · 
rün:üleri sokağa dökersek 
13elediye tanzifatınııı ne nıa· aruniisnıct . vatanın b 

a il~, hiç Yokt " ınden <te kov ikinci inönü zaferinin 20 nci yıldönümü olan u 
i'••, genç Ve ~:::PY_eni, djp gün, Halkevimizde coşkun merasimle kutlan'lcak· 

Şehrin methalindeki "Ada., nası ve ne ıle faydası olur. 

~ Yarattık Ctlı bir va tır.. Hiç kimseye davetiyeı yazılmamıştır. Merasim~ 
~ dünya , ~n ~onru Lozan bütün vatandaşlar davetlidir. 

vlellerlc y ar İni kazanan l tk 
şartt"r içi~~Yana .. ~e müsa ço••rr i in ll u.. U • 

nan halas b e Turk vata- ~· 
f,ıştar. eratına İmzala. Bahriye nazırı dıyor kı 
~ .J Harp rnc d b h 1 
~er kahra Y •nlarında za. •Şiddetli ve amansız bir har e azır anı-
~. l maııı rı b h \c k d t k ~ı, Perisi oıa'n ıaMs~ıı · aşında yoruz. Rus ordusu a ın a 0" aya?' .an 
'(!!z.e büyük A 1 1 Şef, h , ik=lt komş~ta 'ına cesar-et vermıştır. 
. riik ve f'bed· tanıızan en bü. lt1.a~ya ve Rusyanın beyinsiz bir adama 

Atatü k '. ırma~anıdır. ? 
iden le r bııeyalnız' izmih· ardımedeceğiui ümit etmiyorum 

! Jediye e~:·~~lllı bir vatan L~ndra 31 (a.a.) - Dün ha şiddetlenmesini bekliyoruz. 
ndisin<l e e kalmamış, k m radyoda bir nutıık Bizi daha çok sıkıntıların bek 

I İllet "kcn sonra devamlı a_ şl~ bahriye naz!rı Çör· lediğini de biliyorı1z. Fakat 
Yu selı . . soy ıyen . 'h d d ff tendis"ı illlln sırlarını . l .. le demiştir ki· bu ımh an an a muza er 

kada b"l ı çı ezcum • v s· f d b" ' /N>i bir Ş r ı en nönü Vaziyet elimdir. İlkbahar· çıkacagız. ıtara evletler ır· 
. '{ · · " M· ı .ef tc bırakmıştır. la beraber bütün milletler lik ols~lar~ı .~ .. rp. çok kısa 

· zd'ğ· 1 lı Şef, Ebedi Şd'in amansız bir: harbe hazırlam· sürerdı. Buyuk ~ır. davuya 
h•d ı ı rıurıu yolda ayni, yorlar. Bu itibarlı, harbin da· (Sonu 2 ıncıde) 
, .. ret ayıı·ı ·· · · 1 i~~m;;..miiiii•----~~~~~~~~~~~ .telli '.. .. enerıı, aym ısa· ıı 1 

K0ru~ıcr'ıle b"12 .. rehber· L d V dlİıniz Köy t:rde tet 
v ... memleketi har in ışarısın • 

kla c~~~~kte ve Türk milleti da bırakmak için elinden ge· kikata devam ediyor 
hl u un varlı~ile bağlanııp~ lc:"ni y.tp mış, icab eden bü • Valimi.: Şükrü Sökmensü· 

uıımnktadır. tün tedbirleri almıştır. Fakat er köylerde tetkikata devarn 
ğ Dunyanın içinde bulun • bütün arz~larırmza rağmen etmektedir. Otomobil gitme· 11 

u bu çok vahim anlarda d 1 ~ t yen köylere atla gidilerek 
lJ k bir gün yur un se ame ve k'k k" 1 • 

• t rnillt-ti asil ve anane • yapılan bu tct ı atta, Of errn 
. ~arakterini göstermiş, emniyeti ttıhlikeye düşer ve sıhhi durumu, yol, su ve kül-

Malli Ş f' milli şeref mevzuubahis•oıur· tür ihti)•.tçları gözden geçiri· 
' e ııı etrafmda h,.r za · k M'll · u- "k Ş f' d "1 r sa Tür ı etı uyu ~ ı· terek köyliilerle temas ~dil· 1

~ an daha sıkı bir aziııl nin emrinde yeni " lnönü " mektedir. Vali bu sabah ta 
c 1 er an artun bir imanla destanları yaratmak ıçın buaberinde vilayet jandarma 
p anmıştır. hiç tereddüt etmiyecektir. komutanı binbaşı Mucip ol· 

..a •. Ba~ırıda Milli Şefin bulun duğu halde Ortakuseyir mırı· 
~iu Türk Cümhuriyeti, Selim ÇELENK takasındaki köylere j'itmiıtir .. 

bahçesinin ittisa lında açılaıı Nihayd h ... pimiziıı sıhlıutiyle 
arklarda toplanan ve dur· alakadar olan bu işte Belt!c.li-
gunlaCjarak yosun tutan su yeye azami yardımı yapmak 
birikintileri birer pislik ve . ht"pimizin borcudur. 

EN SON DAK(K ı\ 

Molotof an nutkunun ukisleri 
Nutuktan çıkarılan nıan2ı, Sov~e.l e r Bi -

liğinin Avrupa harbinde bitaraf kal cağıdır 
Bükreş 1- A.A. Molotofun nutku .. daıı balısedt>n 

Romen gaı.eteleri, nutkun Sovyetler birlig!nin sulh eme 
!inde olduğunu ifude eden kısmını memnuniyetle tebarüz 
~ttirirken, Romanya ile Sovyetler b~rliği arasında bir 
ademi tecavüz paktı olmadığı hakkındaki kısmına hayret 
etmektedirler. 

Nutuk Almanyada hayal .~ukutu uyandudı 

Bern l A.A.- İsviçre matbuatı Molotofuıı nutkunu 
tefsir ederken, Bundan çıkarılan yı-gane mırnanın, Av· 
rUJ-?B harbindr. Sovyetler Birliğinin bitaraf kalac~ğı ol· 
duğunu yazmaktadırlar . 

Berlinden buruya gelen haberler~ g-Ört", Moloıofun nut
ku Almanyada, gösterilen zalıfri nıemnuniyıı le ra~meıı, 
ilıtiraz ve hatta hayretle karşılaıımışhr . Alman matbuatı 
nutuk hakkında hiç bir tefsirde bulunmamaktadır. 

lsviçre gazeteleri, Sovyetıeriıı Avrupa entrikıtlannın 
hnricindc kalmak istediğiı.i sezmektedir. 

lsveç matbuah ne diyor? 

İstokholm 1 (a .a .) f sveç mntl>uatı, Molo!otofun 
nutkunun Almanyada derin bir hayal inkisarı uyandırdı· 
ğım yazmaktadır. 

Çünkü Molotof, Sovyet siyast> tinin tam istiklali t>den 
bahsediyor kL bu k111nı Alrııarıya için bir darbedir, 
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afıa Vekili 
Nil uf er bara jıoı da 

açtı 
Bursa 31 A .A.- Şehri· 

ize gelen Nafıa Vekili Ali 
'uad Cc.:besoy Mektepleri 
·keri liseyi gezmiş ve )ed 
kat yap1rak ayrı ayrı in 
at aldık n sonra Nilufer 
arajıııın küşad resmini yap 
nştır. Binlerce davetlinin 
>azır bulunduğu merasimde 
afıa Vekilimiz bir nutuk 

ıöylemiş, Cürnhuriyet dev· 
ind~ başarılan ve göğsümü· 
tü iftiharla kabartan bü 
ükişleri saymış ve ,,bu cüm 

eden olarak bü
ün Bursa ovasını iska ede
ek oları Nil uf er barajının 

a Cümhuriyetin memlekete 
n:feyizli eserlerinden biri 
lduğuııu, memleketin ikti

aadi ve zirai kalkınmasının 
temeli olan su işleri üzerin· 

Bölge Bisik
let birinci

likleri 
İlk müsabaka dün 

yapıldı 
Türkiye birincilikl~rine 

hazırlanmak üzere beJen 
terbiyesi bölge Baı;;kaıılığı ta 
rafından tertip edilen bisik 
let koşularına dün başlanmış· 
tır. 

Dun yapılan ve 15 kilo -
metrelik bir mesafe üzerine 
tertip edilen koşuya muhtelif 
teşekküllerden 16sporcu işti· 
tirak etmiştir. 

Bizz;ıt Valimiz Sökmen-· 
süerin unaretinde yapılan 

Açık arttıı-ma 
• .A 

ılanı 
Antakya icra memurlu.i?un 

dan: 
İpotekli ol.rn paraya çevril 

ınesine karar verilen ve üç 
yeminli ehli vukuf marifeti
le kıymatı takdir ettirilen 

'aşağıda hudut evsaf ve k·yme 
ti yazılı bulunan bir evin a· 
çık arttırmaya konulmuş ve 
birinci arttırması 20,4,940 gü 
nüne tesadüf eden cumartesi 
giinü saat dokuzdan 12 ye 
kadar da!rede yapılmasına 
ve muhammen kıymetin yüz 
<le yetmiş beşini getirmediği 
halde arttırma onbeş gün 
müddetle temdit edilerek 
6-5-940 tarihine tesadüf eden 

bu mÜ\abakayı binlerce \'a· 
tımdaş büyük bir alaka ile pazartesi günü :ıyni saatte 

daireJe ifa edilecektir. Art· 
takip eylemiş ve birinciliği 
28 dakika 13 saııiyede 23 tırma yüzde yetmişbeşini bul 

duğu suretle alacaklı namına 
Temmuz klübünden Süley-
man uçar kazanmıştır. ihalesi yapılacağı aksi tak 

Bundan sonra derece dirde sorı artlıranın taahhüdü 
alanların isimleri aşağıdadır: baki kalma'< şartile arttırma 

ın da başarılacağını söyle- G~nçspordan Şükrü Eray onbeşgün müddetle temdit 
niş ve şiddetle alkışlanmış- "l9 dakika 10 saniyede ikin· olunarak 6-5··940 tarihine te-

e bütün enerjimizle çalışaca 
f{ımızı, her işte olduğu gibi 
>u mühim memleket dav;ısı-

fır. 

Bursalılar barajın açılı· 

şından dolayı bayram sevinci 
içindedirler. 

Halkt- vlerinde 
Ankara 31 A.A. - Mart 

ayı içinde yurdun muhtelif 
l<öşeleriııdeki halkevlerinde 
47 fotograf ve 36 resim ser 
gisi açılmıştır. 

Sergide kazanan foto g· 
ıraf ve resimlue Cümhuri 
'yet Halk Partisi mükafatı 
verecektir. 
Havacı gençleri· 
nliz Eskişehirde 
Eskişehir 31 A.A.-Eski 

şehir gönüllü hava mekte~i
ne iltihak etnıek üzere Türk 
hava kurumu Gedikli yuvası· 
na hazırlama mektel·inden 
gelen havacı gençlt:r istas- j 
yonda parlak merasimle kar 
şılanmış, yarının hava kah
ramanlarına takdir ve sevgi 
hisleri gösterilmiştir. 

u :Nişanlanma 
Ulus Okulu Baş Öğret· 

meni Y<tkup Akpınarla Ôğ· 
retmen .Safiye Kırıkoğlunuıı 
nişanları dün akş<t m Jsmet 
paşa ilkokulu Baş öğretmeni 
Hasan Fahri ÖzkayTtğın e 
vinde Vt! kendi nwsl c:k arka 
daşları urn!;ınd ) apı'mıştır 
G~nç ç:tti ll":Lrik eder. saa
detler dileriz. 

Evlt:nme 
inlıisarlar3aş mü.türlüğü 

sicil şubc:si amirıBr ha Yılmaz
lu Bayan hayriyeııiıı nikahla 
ri.1'.eyhaniye Udediyesinde 
kıyılmışhr.:'.Genç çift~ saadet 
ler dileriz. 

Elektrik şir
keti hisse
darlarına 

ci, Gençspordan Mahmud sadüf eden pazartesi günü ay 
Hüseyin 31 dakika 5 saniye ni saatte yine dairede yapıla· 
de üçüncü, • Gunçspordım caktır. Satış peşin para ile 
Mehmet Yener 31 'dakika 40 dir arttırmaya girmek isli· 
saniyede dördüncü, Gtnç • yenler ğayri menkule mukad 
spordan Hüseyin 1-iilmi 31 der kıymetin yüzde yedibu
\takika 45 saniyede beşinci, çuğu nisbetinde pey akçası 
serbest sporculardan Nuri veya u:us:\l bir bankanın te-
32 dakikada altıncı gelmiş . minat mektubunu vermeleri 
lerdir. lazımdır. 

Müsabaka baştan sonuna Hakları tapu sicilile sabit 
kadar büyük bir disiplin ve o\mıyan alacaklılarla diğer 
intizam içinde geçmiştir. alakadarların ve irtifak hak· 

Musabakadaıı sonra Be· kı sahiplerinin bu hakldrını 
!~diyede toplanan sporcula· ve hususile faiz ve masrafla· 
rı valimiz Sökmeıısüer birer rına dair iddialarını ilan tari 
birer tebrik etmiş, Hataylı hınden itibaren 20 güıı zar 
~ençlerin Türkiye birinc" lik fında dairemize hildirmeleri 
müsabakalarında iyi dert'ce İcab eder bildirılmediği tak-
alacaklarına kani bulunduğu ı : de satış oedeliniıı ' paylaş-
nu söyliyerek Süleyman uça· ın,tsından hariç k.ılırlar 
ra birincilik vesikasını vt>r· (Gayri menkulün evsafı) 
mişlir. Antakyaırnı vert mahalle 

İkinci müsabaka gelecek sinde kain 179 parsel numa 
pazar günü ayni saatta yapı 1 ralı gayri menkul bir kattan 
lacakllr. ibaret olup eski tarzda yapı 

A i [ıspor 1ı ve tahmiııt-n 900 met•·e mu 
rabbm genişliğinde ve bt-ş 

İhya ediiiyor oıla taştan yapılı ve odala-
Halkevi spor kolu, Ath ruı bitinin ü~tüflde iki oJ,ı 

sporu ihya etmek için faaliye ahşaptan yapılı ve bir mut
te geçmiş ve dün akşam Halk· b;ılı ve bir kiler ve havlusu 
evinde bir toplantı yapılınıştır. 1 mevcut ve bavlının içinde 
Toplantıda seyyar jandarma \ bir hur ına ağacı 13 portakal 
alay kumandanı Yarbay Kemal ağacı 4 maııc' aline ağacı bir 
Kılıç çöte, vilayet jandarma ekşi limon b:r ağaç k:ıvunu 
komutanı binbaşı Mucip ile bir nar ağacı bir şeftali bir 
kurumun eski azal~rı h~.zır asması olup havlısı tema~ile 
bulunmıışlardır. lkı saat suren t 1 J·· ı · b. .. . aş a oşeme ı ve ır masu-
bu toplantı da muhım karar· ra Bt>ytülma suyu buluııduğu 
lar alınmış, Kemal Kılıççöte bir evin 256 sehirn itibarile 
ile binbaşı \ıtucip, kuruma 240 sehmi vt- tamamına 7500 
her türlü yardımda bulunma_· Türk lirası takdiri kıymet 
yı vadetmişlerdir. . yapılını~tır. 

Athspor, aynı zamanda Kendisine ihale olunan 
d.ağcıhk ve arıcılık şubele-ri- kimse derhal veya verilen mehil 
nı de faaliyete getirecektir. Bu içinde parayı vermezse ihale 
çok faydalı müesseseye bilhas kararı fesholuııarak kendisin· 
sa k.öylülerimiziı: de alakasını den önce yüks :k teklifte bulu 
temw ıçın lazım gelen nan kimseye arzetıııiş olduğu 
teşebbüsler yapıla<:aktır. _ bedelle almaya razı olursa 

Halep Elektrik Şirketinden verile.ı salahiyete istinaden ona olmazsa veya bulunmazsa 
··Ant ıkyaSlektrik şirketi,, şirket merkezininHalepte Se onbeş gün müddetle tekrar 

hissedarlarına malumat: İda- bil caddesinde(Antaki) bina· artlirmaya çıkarılır en son 
re he eti 3kanunue vvel 9391 sında . kain Bay (Bernede) arttiranın üslünde bırakılır 
tdrihi~dt: akdettiği fevkalade nin hanesine naklint> karar ve iki ihale arasındaki fark 

11muıui toplantıda kendisine ! vermiştir. ve ıeçmiş günler için yüzde 

Hayvan sahip Çorçilin nızll 
/erinin (Başı ı incide)~ 

Ş:ik 
Sahi 

Nazarı dikkatlerine 
(Merkep, Koyun, keçi, sı· 

ğır, manda, deve, domuz)u o 
lanlar bunları 1 nisanda·ı 15 
niana ka<l<ır Belediyeye mü 
racaatla kaydettirip bir ilmu 
haber almalıdırlar. 

Kaydettirilmeyen hayvan-
ların vergileri cezileD bt>ş 

kat olarak alınacağı alakadar 
ların malumu olmak uzere 
ilan olunur. 

Llan 
Arıtakya icra memurluğun 

dan: 
Antakyanın Harbiye nahi· 

yesine bağlı Deyril JJaşta köyün 
de kain defne oteli müsteci 
ri Mahfut oğlu Lutfullaha 

1 -Antakyanın Harbiye~ 
nahiv,.sinde kain lbrahim ve~ 
Mahmut Tuhaniden ba muka 
velename isticar eylediğiniz 
Defne otelinin icar bedelin· 
den m:iterakim .. :(135) lirayı 
tediye etmediğinizden n:.şi 

alacaklı vekiliCemilYurtmanın 
vak\ müracaatınd Binaen An 
takya Sulh hukuk mahkeme 
sinin 940,lsayılı.ve 20,3,940 
günlü kaı ar ile icarınız altın· 

daki ötelde mevcut eşyanı· 

zın ihtiyaten haczi hüküm. al 
tına alınmı~tır. 

2 - Yapılan tetkikata na 
zaran mahalli ikametinizin 
m edıul olduğu anlaş1lın1ş ol 
masma mebni bu babda size 
tebliği lazım gelen ihtiyati 
haciz istidası ve sulh hukuk 
hakimliğince muttahez ihtiya 
t\ haciz kararının icra ve 
iflas kanununun57 nci madde 
si delaletile hukuk mahkeme 
leri kanununun 141 V'! müte 
akip ma,Jdeleriıı~ tevfikan ila 
nen t~bliğine kıtrar verilmiş 

tir. 
3 - İlan gününden itiba· 

reıı 15 gün içinde hakkı iti 
razınız mahfuz kalmak şarti 
le bu müdd~t zarfında itiraz 
etmezseniz hakkınızda icra ve 
iflas kanununun 277 ci mad 
desi ahkamı tatbik olunaca· 
ğı tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. 

Satılık akar 

Cazeıe 
\1üı.iürü' 

\ 

ilanları 
5 lc.uıuş 
~ 

~ 

D;; 

başlamış bulunuyoruZ·d 
kısa sürece~ini iddia e 1~ Sovyet Rusya ile it• r 
öldürücü bir rejim kıır•0 

yinsiz biı adama yardılll 
ceklerini ümit etıniY0 

Finlandiya harbinde Rd' 
d.usu hakkında ortaya ~ 
hakikat bütün dünyaY1 r Ge-li 
mış ve Rus hududuod• ~Ctrılek 
çük milletlere cesaı et zıhrıiyet 
miştir.,, _/ bakınıd 

p düstu · 
Moloto'll kund·:ı 'J b Ur. 

tk 
Cti ay 

nu U , 6Yni ha 
Sovyetleı in ve.V Yan vat 

tini aydınlatıyor,; ~~kk~ı 
Roma31A.A.-So\) tak k 

riciyeKomiseriMolotofıl iildir.a 
söylediği nutuk ita1Y'111 

Yan .. 
hafilinde tefsir edilıı' da bu~ 
fakat gazet~ler hiçbir ları ih 
lea yürütmemektedirle' Parçııı la 
tolun bu nutkundan çı'Jt kcrrA . ·~ .... 
mana, Sovyetler birlı~ Şahit 
taraf kalması Rofll' Ycvj ~ 
karşı teca vüzdt- bulıl hitYutı 
cağ\ keyfiyetindt'dir. llıtk İıı 

~~lotof bu nu~~uııb tttirild 
harbının sebeplerinı ıı' A 
ken, Finl~rin bu harpte bir k: 
ölü ve 250 bin yaralı ayni h 
diklerini söylemişti!:-( ilYtıi rtı 

Bir denıJ eı ele 
Yata . 

m ot ör ii ıtrıdarı& 
~ ?ırıyo 

Satın alıniJC ışıyor 
Hatay Emniye ı~iidd ''İY<>rd 

den: . Şu 
1 t k d fi. tıc·ı L - s en erun ,, 

diaresi için bir adel · Müttah 
motörii açık eksiltrJle b~ kot 
le s.ıhn alınacaktır. •ti b· k.. 1 

2 - Tahmin e1ile " Utleyi 
1. .. t •tt' rıet· 
ıne gore muvakka •ccl 

(225) liradır. ~ ~~ 1koy 
3 - Eksiltme t6 / surnı~ 

940 tarihine müsadıf~ . Nit 
nü saat 16 da Ant8,t 5•Yasct 
tay Emniyet Müdürl11 

, &tasın ' 
sında müteşekkil s~ ı terek 
komisyonunda yapıla bir ha 

4 - Şartname ve t g 
P-vsafını görmek isteY eriye 

ıl Ya~aın. 
her gün v~ eksiltoıeı~ır lurıu 
rak edec;eklerin de r }'o 

·ıe F feminat makbuzları ·· -"$) 2tıncşi b 
gün ve saatmdaKoın' Laik 
racaatları ilan oıuoLlf· rtıan .. 

Dakik mahallesinde Ah· l "\ı la"' n .1 biiturı 
dülkadir Meleğe ait evin bir il" 
kısmı satılmaktadır. İki dük- İdaremiz m~stahd.je ıilrnarı 
kan, bir oda, bir ahir', bir açık eksiltme suret~ ,~ atrııakt 
kiler ve 200 metre murabba potin ve 32 çift İ~ ' ~ Dt;, 
ında arsayı muhtevi olan bu nacaktır. Potinlerı.\, 2" leibi 

çifti için de 600 . 15 ~ıı t~ltllik L 

akarı satın almak istiyenlerin · b h f 1", k " rın e er çi ti \çıfl Jı Udtct 
evdeki sdhiplerine müracaati b d l h · e"c b ruş e e ta mın J ir ,.

1
.h 

!!n olunur. *' Eksiltme tarihi 018 ~
1 

/ı faka; 
. - 940 çarşamba gi.irltJI ı. 1 lıi,.,.. I 

beş faız hesab edilerek ayrı- te Hatay Posta fes, d ··• Q eı 
ca hükme hacet kalmaksızın; • tel,..fon müdürlÜğii bı f!ıı b 
.dairemikce tahsil olunur. yapılacaktır. . 1 C Ma 

Gayrimenkulün teraküm Muvakkat :tem• 11;ııı' ı Üıtıb 
dmiş vergisi ve rüsumu tella 7~ kuruşt~r ... Ş\ i &lııı ol 
· · b. .. numunelerı gornıt J~~ <.!utları 
lıyesı ve ılcumle tapu mas . h . t 9 ° . . rın er gun saa ~'' trıt:ıarı 
rafı alıcıya aıttır .. Da.ha faz.la kadar taliplerin yı.ıt ı h · 

l 
k l fltıci11 

mu umat alma ıslıy~u erın si geçen muvakk3 ~fi ıtçnıış 
30·4 940 tarihinden itibaren larını hamilen ~,,e şurası 
dairede açık bulundurulacak atından evvel 111\l tnü f 
şartnameye ve 910 • 468 ilan olunur. ltsr~ı c 
sayılı Josyamıza müracaatla Neşriyat Müdürü= ~leş~· ~ı 
icabeden malUınatı almış ola· Seliın ÇELENi< / Y:: 
cakları ilan olunur. C.H.P.Matbaasıııd' 


