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Dün sabahleyin yapılan ' dilmişti, Bu defada birinci 

ve ~e esinde 
Miittef ik ku·vvetler birçok 
mühim ve nıüsttıhkem mev-

kileri işgal elciler 
Paraşütlerle indiril n Atman askerleri 
imha olundu - Almanlar g~ri çekiliyor 
Stokholm 2 l A . A. kurulmuş bulunmaktadır 

Havas Ajansı bidiriyor : Müttefik' orduların ileri 
Müttefik kıtaatrn Norveç'! harekatı.emunt.,zam bir şe • 
ihraç hareketi arııasız ve kilde :d,..va'll ediyo:-. Paraşüt 
zayiatsız muntazam bir şe · !erle cephe gerisine indiri • 

Kıkıkhan Antakya 40 ki· ı gelen 23 temmuz klübüııdtrn 
lometrelik üçüncü bisiklet }a· Süleyman Uçar ayni mesa· 

, rışı ve öğleden sonra neticesi f~yi b5 ~~~~kad_a katedert"~ 
alınan güreş müsabakası )'İne cıdd:." buy~k •. bır ~ıu~aff~kı
halkımızrn çok hı..raretli ve yet gostermış.ır. lkıncı, ytn<> 
yakın alakası içinde heyecanla Yir~ıi üç Temmuzdan Fııad 
yapılmıştır. Sehm d•r · 

kılde dPvam etmektt,dir. 1en Alman kıtalıırı müttefik-
Dün Fransız kıtaatı da Nor· lt-r tardfından imha edılmiş 
veç sahillerine ihraç e<lılmiş tir. Dağlık arazide bilhassa. 
tir. Müttdıklerle Norveç or Kanada <askerlerinin büyük 
dusu arasında sıkı bir elbir bir ınuvaff akiyetle harp ettik 

ıı° gündenberi geçen ve 
t Ctleriıı hayatında ancak 

~tbıı sayılan 20 ) ıl içındt• 

11 
ırı, zaferin, sulhun ve 

~/uk ınkılapların çetin sa· 
lık'lıı~~n kati bir zaf "rle çık 
bıı' butün dünyada kendisine 
ar tnıet edı(en ve dostluğu 
d~~n~n büyük bir devlet ol
~1 Bu çok kısa bır znman 
llııllde her sahada katettiği· 
~tı ı Yolun uzunluğu başdön
ı~;.tıı bir mesafeyi bulmuş · 

da ~aşardığımız büyük milli 
'ıı"al,.r arasında çocuk dava 
rQ; da halletmiş bulunuyo -

llıeİ· ~atanın istikbal ve tt! 
d1ı 1111 teşkil ~eden çocuk, 
diril bir hiçti, bugün herşey 
oıd· Cüınhuriyet ona la)ık 
li Uğu <>heınmiyet ve kıyme· 

\ı t . 
tııı k ııııştir. Çünkü büyük 
"att lerlt- kurduğumuz r:tziz 
~o &ııı Uncak çocuklarımızııı 
Ya~U}aca.ğıııa, Türk tarıhini 
i11 ıız Onların fethedeceğine 

iinnı d Ytt ışız ır. Çocuğa ehemmi· 
Ve kı . 

ıy· ymt't vermıver onu 1 y . ,/ , 
l.:tg ~lıştıremiyen mılit·ılerin 
llıaı~~u Zl!vala ve inkıraza 
Yor .n olduklar mı da bıh· 

ıız. 

ttj K\Jr~ uğu muz buyuk dev
lapj Yaratılan muazzam inkı· 
tıet arı nıukaJd~s bır ema · 

olarak 
ltıu.. yaı ın on Jrtn o 

<-Uıı~ l k d . B er e eceğız. 

Rüı 1 u. en büyük bayram 
'erınd 

ııorısu b e çocukları •• ııza 
lct " 2. ır gurur ve iftihar· 

Yllllu •• r 
thık1 b soy ıyebiliriz ki, ya -
lİ\tu 1, ayraınları bu günden 
0 • olaı·akt ç ·· k c.Urı(ı . • ır. uıı·ü bu 
lcıtiitk~arataıı Ebedi Şef A -
'f'· tın buu k k Utk d .1 u • ardeşi ve 
lvlılli Ş unyasırnn gözbebeği 
.ı t-f ln · · b 

• \.llt, Ba \ onu , aşımızda • 
'h<t}eti ş adığımız yolun ni • 

(j h •Yoktu B 0 u Çt>k • r: aşarılacak 

liği mevcudtur. Askeri !eri görülmektedir. Alman 
mehafil, harekat hakkında Hava üsleri dün lngiliz tay· 
ketum davranmakta ve Al- yareleri tarafından bombanh 
mantara karşı muntazam bir man edilmiş ve iki Alınan 
duvar halini alan bir crphe tayyaresi düşürülmüştür. 

Bisiklet yarışına giren 11 Binl.!rce seyircinin alkış· 
sporcu. hakem heyetile birhk !arı ar"sında yarışı bitin~n 
te dün saat 7 d<' otomobiller bisikletçilere ilelediye bahçe· 
le Kırıklıaııa gitmiş ve tanı siııdt· S<tyın Valimiz l.ınıf•n· 
saat 9 da yarı~a başlamış· dan kısc1 bir hitabede bulu
lardır. Yarış intizam içinde nularak daha ilerisi için ça· 
g,..çmiş ve geçenlerde yaµ.· hşmakta devam etoıel<·r i bil· 
lan Kırıkhan Antakya ya· di ri!mi~, l i riı:ciyc ır.adal) ası 
rışmda aıınan neticeden çok v~rilnıiştir. 

lngil e ez eSovget
iğ arasında üstün bir zaman farkile Bele· Heyetiumumiyesi itiba 

diye m yd 1mnda sona er· riy1e bu defe bisiklet yar•şm-
ler • zr 

miştir. dan alınan netice fılhakika 
Geç~nki yarışta bu mesafe çok iyi ve ilerisi için iim;d 

78 dakıka 10 saniyrde kate· Sonu 2 inicidc 

23 Nisan Milli Hakimiyet 
ve Çocıık Bo.qramı 

Muazzam ınerasimle kutlanac ;ık, tören 
yann sabah 9,30 da başlıyor 

23 Nisan Mılli Hakimi · ' klüplerinin en geç saat 9 
yet ve Çocuk bl)'ramı ya . da sahclya gelerek yerlerini 
nn muazzam tezahürat ve 

1 alınış olmalan lfız~mdı~. 
merasimle kutlanacaktır. Ha· f skenderunda 
tay, Anavatanın kucağında 
ilk defa olarak ve üç hayra Dün yapılan nüfus 
mı bir arada kutlamaktadır. s yımı fevkalade 

Evvelce de haber verdi- mutazam oldu 
ğimiz gibi Maarif ve Emni- lskeııderunda <lün y ~p ı 
yet müdürlükleri tarafından lan nüfus deııem e sayımı 
çok zengin bir program ha· fevkalade muntazam bir şe-
zırlanmı~hr. Ancak bu prog kilde olmuştur. Sayın: sabıh· 
ramda küçük bir değişiklik leyin saat 8 de b&şlamış ve 
yapılmıştır. Merasim yeri ile akşam s at 17 de her tar .. f· 
saatinde yapılan bu değişik· ta sona ermiştir. Sayım mer 
liğe göre- tören saat 9,30da kezde ve köylerde ayni saat· 
spor sahasında başlıyılcakhr. t'! başlaını~bulunuyordu. 
Binaenaleyh bütün okullarlıs Alınan nP.tİcelere göre 
esncıf teşekkülleri ve spor kazanın umumi nüfus yekunu 

b 
. l d .. I şudur: 

şaracağımız u ış er uııc en lskeııdt:'run Belediye hıı· 

daha çok ve daha üstün ola 1 dutları dahilindeki kaza mer
caktır. 1 kezinin nüfusu 5920 sı kadın 

He~im~~' .. bugün korkunç ve 6952 si nkek olnı~k uz~ 
bir badıre onunde }Uvarlanan ı re 12872 nüfus lt"spıt edıl· 
dunynnın çetin şartları 1çin mişür. Bütün kaza:ım umumi 
de, huzur emniyet ve iti · t nüfusu 184 ll si kadın ve 
ıadla ilerliyen, yalnız ve an· 19930 u erkE>k olarak cemen 

:ak kendi kuvvet ve kudre· yekun 38172 nüfusa baliğ 

tıne gu '" . 

Müzakerelere~ yakında 
başlanıyor 

iki hiikiımet <Jrasında bir ticaret muahed si 
imzalanacak ve b!r Rus hey~tj ya

kında Lo ı1 draya gidecektir 
Londra 21 A. A. Röyter leceği haber verilmektedir. 

Ajansı Moskovadan bildiri· 
yor: İngilterL· ile Sovyet us Yugoslavya heyeti 
ya arasında bir tlC<ırt;.l anlaş \ OSkOVa Y Ol Unda 
maslar akd ı için yapılan te· 
masta miisbet bir şekilde ne Belgrad 21 A. A. Sov· 
ticelenmiştir. İki hukumet, yetlt>r Birlıği ile bir ticart"t 
harp zaımmına mahsus olmal. muahedesi imzalamak iizerc 
üzere yeni bir ticaret mua· Yug'>slavya heyeti bJguıı 
hııdesi imzalayacaklardır. Bu Moskuvaya harf"k .. t cylenıis 
müzaken !eri idare etmek ti· tir. BükrPş t.ırıkile gitmek ;t' 
zere pek yakındd bir Sov- olan İle} et perşt-nıbe güııü 
yet h~yehnın Londrayu Moskovuda bulunaraktır. 

Sporcularıınız Mıslrda 
Mühim muvaffa \< iyetler kazandıla r 

K~h~_re 22 A A.. Tiirk atletl .. ri dün Kahire stadyo nunda 
buyuk muvaffakıyetler temin etmişlerdır Halk k •.. ın coş un 
alkışları arasında 1 urk sporc~lan Türkive f\1 B l ,, , ısır, ve a 
kan rekorlarını kırarak 6 b:riııciıik kazann~ışlardır. 

Almcınlann hiicu ıu piiskürtiildü ve 
3000 Ahnan n1µh •sara altına alındı 

Stokh.ol ı~ 22 A . A. A maıılnr, lngiliz, Fı·ansız ve 
Norveç ılerı hart-kt:>tı"ı1e ına · l k · · · L·ı t • . nı oma· tçııı ınuırnuı ııır tn-
arru~.a ~t:Ç ınşlerst" d~ bu lıiicumlnr ağır zayiatla püskür
tulmuştur. 

İngi~i.z kıtaatınrn. Hamar _ş .. hrini Alı~t~ııJardan istirdat t'Y· 
led gı hab"r verılm .. ktedır. 3 bın kı~ılık bir Alın 111 fırka-

sı muhasara altındadır. 

İngiıiz bütçesi iki buçuk milyar ~eti11 
5

• ışlerııniz var Bu 
huy, k t~aş~cırıda d~ı den. daha 
ıı ır ırad k 

Londra 22 A. ~. lngilterenin geçen mali ıl büt· 
çesi 18l1ı mİl)'On lngiliz lirası olarak tesb"ıt ( y t 

. ··v .. nen asil bir mille· olduğu anlaşılmıştır. 1 
. 

1
esud bir memlek~tin Burada Jıkkate çarpan 

tın, n A • klarıyız. şey, !-laıay navatana kavu- · 
çocuVatan kadar sevdiğimiz şurkeıı l·,~enderun kazasının a.rsılınaz b· e uvveti ve 

Ş f 1 ıııiıin ~~ azimle Büyük 
~·_ltırindt' y&-~s-~erdiği yolda ve 
t\.h: \ l.ltuu ı et c b .1 erek muvaffa· 

aşaracav Y 
gız. arın ba-

bu··yu"kleri ı Bayramı· nüfusu 7700 idi. Son ~slatis-
yarının · . . .. . .. 

k tlu günlerinız mutlu tıge gor~. merkezın nufusu 
nız u ' 5172 gibi mühim bir f azlahk 
olsun. NK göstermektedir. 

St'lim ÇELE 

.. .. . . . o unmuş ur. 
Ônu?1uzdekı yıl ıçınde lngilterenin hütçesi ikibuçuk mil· 
yar lngiliz lirası oiacaktır. Bu masraflar kısmen istikraz 
ve kısmı>n vergilerin arttırılması ile kapatılacak1ır. 



Hukuki iktibaslar 

"Hukuki bilgi 
leri yıı.gma,, 
Hukukçularımızın; yurda 

· İfitsına mecbur oldukları hü· 
) iik vazifeleri buluııJuğuna 
önemle işaret ve bunun baş 
lıbaşrna bir mevzu olcırak 
mutaleasını bundan önceki 
yazımızda kaydetmiştik. 

l3u mevzuumuzun esasına 
girmezden evvel şunu teba 
rüz ettirmek isteriz ki: , meın 
leketimızde hukuki zihniye· 
ti temıne çalışmak dzemı.iİr. 
t,:imkü: hakkın kudsiyeli ef· 
r·atta mekbul bir halde kök 
leştikçe Cümhuriyet mefbu 
•nu d,tha huvvetle yerle:je· 
cektir. Ve ancak hukuki zih 
niyetin hakimiydi sayesinde 
dir ki; kanun hakimiyetı 

temin edılmiş olnr. 
Ferdi er arasında ıııunast> 

batın hak mefhumuna göre 
tesisine hizmet etmek. hak· 
s1zlığa maruz kalanlara hak 

, larını kanun yollarile istih· 
sal fikirlerini frlkinleylemek, 
her heyelı içtimaiyeııin hu· 
knkçularma tevecuh eden as· 
li vazife olduğunu kesy<let
m~k bilmem yersiz ~olurmu'f 
iliz, bu düşüııcelerledirki: 
11 hukukı iktıbaslar" başlığı 
altında, bu süıuııların gucu· 
müzün yettiği nisbette mu 
hitimizı tenvire hizmet ede 
bileceğini tahmin ettiğimiz 
hu uk al nııı.in buyuk alim 
leriniıı faydalı sayarnk muta 
leasma muvaffak olabildiği
miz eserlerınden de Cümhu 
riyet Adliyemizin yüksek 
mahkemelerinden çıkmış kıy 
metli kararlarından Vt; millet 
!er arası ~öhret lmlınu:;i bu 
kukçuların ölmez eser mahi 
yetini almış hukuki fıkir ve 
muta ealarıle mahkemd 'r 
huzurunda ·rad elmi~ oldukla 
n ıddia \'e mü<lafaalardan 
müfid olabilecek parçalar 
alarak sayın yurtdaşlaı ımın 
nazı:- nıutaleulnrına arza t;a· 
lışacağırn .,, . 

• 
D.ıha evvele~ -.it- itiraf 

t'llıgıın z gıbi, çok geııiş 
bır ilım s ,hcısı ol ın hukuki 
bilgi eri yapın.ı yolu ı la 
mirnfcric.l himmetlerin k fa
yetsizliğ111i l'tnkdir ettiğim. 
cil ete ".-latay,,111 ıııunevver 

hukukçu!Jrmı el birl;ği • bu 
u "Urda çalışm y.ı d v ·t c ... 
sa e.ini gö;teriyorum 

l'\ıuhiun f t>yz nl n.ısın.ı 
e biı lığ le ç' ışnııı v •nii 
ncvver 1 ııt<ukçulan ııızı hal 
kımızın tflH vvurü ~ ı u <la çok 
kıymd'i vakı Vt' m.ı umatta 
rıııdıuı bır kısn ı ı fedaya 
alıştırın ık k; 1)u hukukçu-
1 ırımız la ınt.'knuz for M~m 

lehtçt' bir hivn Jt olur ka· 
il& tile bunu teklif ediyorum. 

Devletin;k :ınuııları cemi . . 
ve neşir husU"Sundd göstı..:rdi · 

ği büyük lutuf ve himmetine 
karşı ınuhitimızİll bu hareketi 
ilmiye huzurunu lak?yd ve 
bigane kalması müsamaha ile 
karşılanaC"ak bir ış olmaia 

erektir. Mamalih; Halkevi 

Gazetemiz 
yarın intişar etmi

yecek 
23 Nisan Milıi hakimi· 

yet ve çocuk bayramını bütün 
yur<laşlura kutlularken, bay· 
ram münasebetile gazetemi 
:lin yann intişar etmiyeceği· 

ııi sayın okurlarımıza bildiri 
rız. 

* •• Bayram mür;ısebetile bü 
tün resmi dairelerle mektep 
ler bugün öğledPn itibaren 
24 nisan çarşamba sabahıııa 
lrndar tatildir. 

Entari ile do-
laşmakyasak 

Belediye yerinde 
bir karar aldı 
Bdediyemiz çok yerinde 

bir karar al.Hdk 1 haziran
dan itibaren gerek yerli ve 
geı ek yabuııcıların eııtari ile 
gezmelerini yasak ,.tmiştir. 

Belediyeııi11 Lu çok mu
sib kararını ınem'luniyet
le karşılar ve kararın tatbi 
ki1ıde çok titiz davranılması 
ııı temenni ed .riz. 

BenzİP ve gaz 
fiatları 

Biraz dahc. yükseldi 
Ankara 21 A. A. -Uenzin 

ve gaz fii\tlarının Romanya· 
da bir miktar daha yüksel· 
mf':si üv•riııe 21 nisan 940 
pc.zar gününden itibaren menı 
!eketirnizde benzin fiatlarına 

bir miktarda zam yapılması 
vekiller heyetiııce kabul e· 
dilmiştir . Kabl'! eclıleıı son 
fiat şekli ~uJur: 

İstanbul, lı.ınir ve İskendc 
runda ~epo fiatları: Dökme 
l>enzinin kilosu '22 kuruş 9J 
saııtim, çift teneke benzin 
646 kuruşl2 saıı•im gazın çift 
tenekesi 581 kuruş 31 san
tim. 

İznıir. İstanbul ve İskende 
ruııda benzinin çift kneke· 
sinin azami satış fıalı 507, 
gaz 620 kuruştur. Küçük te 
neke gazlar azamı 96 kuru
şa satılacaktır. 

Balkaıılarda 
Yugoslav Başvekili 

beyan ah 

Belgrat 21 (a.a ) - "Pa· 
risuvar,, gazetesinin sureti 
n.ahsusade gönderdiği muh a· 
birine beyanatta bulu
nan Yugoslav Başvekili Mi
lankoviç şunları ... söylemiştir: 
''- Hudutlarımıza vuku bu 
lacak her gangi bir taarruz 
nNeden gelirse gelsin şidd~tle 
mukabele görect"ktir.,, 

Eski Başvekil tevkif 
edildi 

Belgrat 21 (a.a.) Eski 
Başvekil ve Hariciye Nazırı 
Stoyadinoviç, zabıta tarafııı 
<lan evinde yapıldn araştırma
lardan sonra tevkif edilmiştir 
Stoya<lonovi~'in Almanya ile 
gizlidc!n gizliye münasebatta 
bulunduğu anlaşılınakladır. 

Fransıı. Başvekilinin 
nutku 

Paris 21 (a.a.} · Fransıı 
Başvekili Reııo, Pulamento· 
da söylediği bir nutukta Bal· 
kan ve Yakınşarktan bahse 
d~rken demişdiri ki: 

" - Türkiye ile sıkı bir 
teşriki mesai üzerinde aıılaş· 
mış bulunuyoruz. İtıtlyaya ge· 
lince: bu hükumetle müna· 
sebetlerimiz, aramııdaki mu· 
allak mt'selelerin dostane 
nok~ainazar teatisi ile halle· 
dileceği kanaatini muhafazA 
ediyoruz.,. 

Kıskançlık yüzün
den karı~ını yaraladı 

Haraparasında oturan İb-
rahim Mehmet İsminde birisi 

j kıskançlık yüzünden karısı 

1 
Nedimeyi bıçakla k.ırııından 
ağır surette yaralamıştır.Der 
hal hastaneye kaldırılan yara 
lıyu ameliyat yapılmış ise ::le 
vaıiy ... ıi tt>hlikeli görünm .. kte 
dir. Suçlu yakalanarak evn ki. 
le birlikt~ adliyeye t,.sliııı e· 
dilmiştir. 

5 .................................. ııımı. 

teşkilatımızııı bu yolc.l.t bir ihtiyacını karşılamayı düşüıı· 
teşt>bbüse giri~ın~ktı: bulun düklerini büyük bir ıneser-
<luğunu memnuniyetle hisset retle- öğrenmekte olduğumuz 

mekteyiz. dan halkevimizin başta Reis· 
Bu lcunaatlc<lir ki: kıy· leri Bay Ezer olmak Ü:t.ere 

metli Hatay huk ukçularıııı \ idareci !erini bu teşebbüsle· 
esası>n çatısı altında bulun- \ riııden dolayı şimdide:ı teb 
dukları halkevimizin ınukad· \ rik ederk~n, memleketimi· 
des hariminde birleşip "hu- ziıı münevver kıymetli hukuk 
kuki bilgilt'r yapma., mevcu çularının bu teşebbüsü eşsiz 
diyeti hükmiyt>sini meydana bir memnuniyetle karşılıya 
getirerek ı~e başlamış bir caklarındaıı ~i,pht" ~tmiyo· 
haldt.' görme!.· ne kadar hah ruz. 
ti )'arlık olacaktır. 

* * • 
Bu ilmi vnrlığı şahsiyet 

lendirmek; ''Hatuy,.ın maJdi 
manevi her şubesinde bir 
m~vcudiyet tebu;üz ettiren 
kıymetli Valimizin us;rnmak 

* '·'. 
Bundun sonraki yazıları· 

mızın vadettiğimiz ~~ibi ınuıı 

hasirt-rı hukuki iktibasları neş 

re çalışacağız. Bir kaç giirı· 
d!:!nberi maksadımız dışında 

bulunmamakla berarer mev· 
bilmİyt"n gayret ve esirgt>n zuumuzun çerçevesinden ta 
m"'k ıanımıyan himmetlerindek şan yazılarla vakıtlarını ihti 
beklemek te memleketin hu· Ias ettiğimiz ~ayın okurları· 
kuki bünyesinde yaratacağı mıza özür dileyerek ;ırzeyle· 
zindelik itibarile yerinde o· rıı:. 
lur sanırım. 

Memlekc•lin bu Önemli 
Hataylı 

Şükrü Oauz 

Dünkügarış 
Başı 1 incide 

vericidir. Bıı da bisikletçile· 
rimizin durmadan çalıştıklu 
nnı göstermeı;i itibariyle şa
yanı memnuniyettir. Hepsine 
daha parlak mı.vd!a~i
yetler tenwnni ederiz. 

* * 
"" Bisiklet koşularının dör· 

düncüsü, önümüzdeki 28 ni
san pazar giinü sabahı yapı· 

Cdkt·r. 50 kılometre üzeriııJt 
yapılacak oları dördüncü )' a· 
rışın Ayndılfe Aııtaky<1 şo
sası üzeyinde olması muht--
meıdir. 

* oi- ~ 

Ô.{ledeıı sonra, saat 15 
te spor sahasını ku~atan bin· 
lerce ~eyircinin önünde ge 
çen haf ta başlı yan güreş mü· 
sabakası neticelendirildi. 

Öne~ finale kaıan yerli 
hafif sıkletle Gençspordan 
Ali Ars1$1n ile Karsulu Yah· 
ya tutuştular ve üçüncu d, v· 
rede puvan itibariyle güreşi 
bitir.iiıer. Yahya daha çok 
puvan aldığından hakem he
yetinin ekseriyet karariyle 
birinci. Alı Arslan iki•Jci ilan 
edildiler. 

Bunu takiben yerli ağır 

sıklet birinci ve ikiııcis ni 
tayiıı etmek üzere Genç hpo 

idan Mustafa Arslan ile Bu· 
) ükburçlu Mehıned sahaya 
geldıler. Bu iki rakipte ikin· 
ci devrede ancak sayı itiba· 
rıyle güre~i bitirnıeğc mu 
vaffdk oldular. Y ıne hakem 
heyetinin ekseriyet kararıyle 
Mustafa Arslan bırinci, Hü 
yiikburçlu Mehmt!d ıkincı 
oldular. 

Bu suretle büyük güreş 
müsabakası sona erdi. Yine 
Sayın Valimiz tarafından 

glireşçilere madalya ve ik
ramiyeleri v~rildi. 

Misafirlerimiz 
Seyhan Bölge Spor teşki· 

!atından altı kişilik bir motor· 
siklet grupu dün sabah Ada 
nadan şehrimiıe gelmiş ve lıt: 

<len terbiyesi Bölge başkanlı 
ğı tarafından misafır edilmi~ 

!erdir. Grup şerefine bölge 
Asbaşkanlığı tarafındnrı on 
beş kişilik bir öile ziyafı·ti 
verilmiş ve misıfirler dün 
H ' y atayın tt>maşayd aeger yer 
leriııi gezmişlerdir. Grup Ha 

tayda üç gün kalarak civar ka 
zaları ,fa dolaşarak tedkikat 
ta bulunacaktır. 

ilan 
Antakya Hatay Gümrük 

Muhafaza taburu satınalma 
komi~yonun<lan : 

Taburumuz ihtiyacı olan 
31416 kilo un 29,4,940 lari· 
hine müsadif pazartesi gıir.ü 
saat 15 le kapalı zarf usuli· 
le ihale oıuııacakt ır. Beher 
kilo un için tahmin olunan 
f•at 14 kuruştur. İsteklilerin 
yiizde 7 ,5 muvakkat teminat 
akçası olan 329 lira 87 ku· 
ruşu giimrük veya mal sa:ı· 

dıkları veznelerinden birisi· 
ne yatırmış olarak teklıf ınP.k 
tuplarını muayyen guıı ve sa 
atlan asgari bir saat evveli· 
.sine ka<lar koıııisyoııu tevdi 

Açık arltırnı0 

ilanı 
Antakya icra memurluğıl 

dan: 
ipotekli olup paraya ç 

rilmesirıe karar verilell \ 
üçyemiııli ehli vukuf .~ 
rifr·tilc kıymÇ>t takdir ettır_ı 
aşağıda evsaf ve kıyJJll'tı ,1 

z1lı Antakyanın beşinci fll· 

k sıııda kiiin(508)parse~.11\ 
rnlı 1400 sehim itibarıle , 
dukkaııınm 840sehmi açık 

l~~ 
tırmaya konulmuş l:,ufuofl ,. 
mebni 18,5,940 tarıh'n' r 
lay;ın cumartesi günii s.ıJ~· 
dan 12 ye kadar dairede ıı 
rinci açık arttırması yaP1 

caktır. 
Arttırma takdir edihlliş_ 

lan ktyınetın yüzde 75 •; 
?ulclu?u surette alıcı. ns:~d 
ıhalcsı yapılacağı aksı 1 ·dJ 
de son arihranın taahh0rııı 
baki kalmak şıı.rtile ar~ll ol~ 
15 gün müddetle tcmd11 

1, • 95 
nurak 3,6,940 gününe r. sa' 

yan pazartesi günü ayııl 
att dairede yapılacakt_ı:J, 

Satış peşin para ıl 
ar ltırmaya gırmek iste)e p 
gayri menkule muka~dj' p 
metin yüzde 5 nisbetıOL e r 
akçası vermeleri ıaz•~ 
hakla tapu !iicilile sabit ~ar 
yan ipotekli alacaklı 1r 
dığer a aka idrların ve b 
tıf tk hakkı saiıiplerirıi '·ı \ 
haklarını Vt> hususıle fil' 1 1 
masrafa dair iddıalarıo 1 

h 
. rf!I 

tarı inden itıbert'n yır dait" 
zarfıı da Antakya ıcra ~ 

sıne b ldirmeleri bi!d~ril~J' 
g~ i anda satış bedelioııı , 

ıır· laşmasrndan hariç k8,.
11 (Gayri nıenkuJll 

ev~afı) (/? 
Dükkihın altı metre ~ te' 

murabbaı genişliğinde "
1 
~' 

mamına (400) Türk !ir95 
1 

met takdir edilmiştir: ~ı 1 

Kendi ine ihale olafl8~il~ 
.e derhalveya V<=rılen nıe .~11 
mında parayı vermezse ~eııJ 
kararı fesh olunarak ~till· 
· d 1 "k k te · sın t•n evve y1J se ıfl1 

bulunan kimsey(- arıe,0ı 
ol..!uğu bedelle almaY!I b 

1 p'fB 
olursa oııa o mazsa v··ddel 
lunmazs,l 15 gün nıı.ıka'' 
tekrar arttırmaya çı riı• 
en son artıranın uıe J1' 

bırakılır iki ih~le ~rİ:~ ı~ 
fark Vt> g~çm_ış guıı dıl f 

yüzde 5 faız hısap e ıııı 
kil 

ayrıca hukme hacet tıılıl 
sız n dairemizce resen 

olunur: 11 ~ 
G . k l"" tef ayrı .men ıı un 

etmiş vergi ve rüsu 1110 

taliye ve bilcüm!t.' taPLl O 
rafları alıcıy.ı aittir . . 51e' 
fazt.ı malumat alıııcıkd' fi' 
ler 20 4 Q40 tarihin r q.fl 

' ' t ren dairede nıe\!CL1 e' 
111 

808 sayılı dosyada IB ,c 
şartnameye müracaa\,ı; 
edt'n mu turna tı af 1111Ş 
rı ilan olunur. 

51 
1 "sıı 

etmt'leri ve bu 
1 ıııııı' 

Şartnamenin ko111isY0b1ıe~ .. ··ıe 
da her zanıan goru 
ği ilan olunur. 


