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5 k ın ıer eıımesınden 
tıı uş <tlınır ücret pe~indir 

Si irile ltQJga ne qap- NorveçtekiAlman ordusu iha-1

. tn Q k istiyor? d ·ı · l--::1V.~1i::.ı. h-:-i-m-;b;--:i-r --=p,__e_t_r 0-.-
s ta e l ıyor damarı bulundu 

•e) .0 n l·aftarıın sıya i hadi " &aktırıe bir göz atacak oluı- B . k [ d J Ankara 24 A.A.-:Siirt 
le.' b~ş döndüren bir sürat- ırço ger er e A man ordularının geri Vilayeti dahilinde Sundai 
\) ınkışaf eden vaziyet için- •( • f •b f k • d • amdiya!ı yapmakta olan ma- ' 

ltalyadan hiç te tabi\ ol- l e ır l a l esti l dt'n tedkik ve Jarama:teşkilaıı 
:d'Y~n seslerin yükselmekte Frans.ız matbuatı İ.~v ?Çİn V<Jziyetini end;şe ile takih edi-

1042 
metre derinli~inde, ze~ 

Ugu B · b gin bir petrol membaın~ ras. 
lııtı nu goruruz iıtün yor-Isveç bir taarruza uğra.-sa ütün kuvvetile müdafaa ede lamış ve bunu vekalete bil-

ta/an matbuatı ve ltalyan k Al tb tı lsv,..ç aleyhi d . t d d. dirıniştir. b ~·olan elbirliği ile yalnız ce - man ma u' - n e neşrıy<ı a evam e ı-
ıa'''' ve sarih bir Alman yor- lsveç gdzetderi •ya istikıaı ya ölüm!· diyorlar Biiyük Millet 
~i~afdarlığı propagandası de Stokholm 24 A.A. Os 1 k?rmak teşebbü;ünde ':>oluna lar şimdi lsv~çe müteveccih ME-:clisinde 
k , Almanyanın son hare - \onun şimalinde Alınan ileri cak he:hangi bir düşmana tir. Eğer Hiller böyle bir h Ankara 24 A.A.- Bu 
etleri . .. k hareka"tını durdurarı mu··uefik karşı şıddetle karşı koyacak .. d b 1 k 1 gl!n ög~leden sonra toplanan 'ısı· nı meşru gosterme . ·kı·ı· .. k cavuz e u unaca o ursa, ve ıstı a ımı:t.ı anımızın son B 

1
,(•n ve alkışlıyan bir şak· kuvvetlerin harekatı süratle 1 damlasına kadar müdafa, ıııüttefikleriıı derhal lsveçe üyük Millet Meclisi, matbu 

lı.ı Çt vaziyetine gelmiş bu - inkişaf etmektedir. edeceğiz. İstiklalden mah· asker çıkarması muhakkak- ;ıt k:mununun bazı maddele 
~~rı·rn~ktadır. lş bununla kal· İngiliz, Fransız ve Nor- rum olarak yaşamaktcmsa hr. Fakat bu takdird~ Sov· rini değiştiren kanun layib.t 
'Ilı 'Yı: Almanya ile bir anlaşma veç kuvvetleri Alman ordu· ölmek müreccahtir. yetlerin vaziyetini düşiinmek s1ıı birinci müzakeresini yap· 
~,~•:•mış olan lıalya, dost - !arını mütemadiyen kuşatma Paris 14 A.A.- Havas İcab eder. Çünkü Almanla· tıklan sonra cuma günıi top 
~1 ehinde propaganda ya· ğa çalışıyorli1r. Birçok yer· ajansı bildiriyor: nn Botni körfezine hakim !anmak üzere toplantıya son 

lı ~o,, der ve geçeriz. Fakat !erde irtıbatı kesilerek müt· Norveçteki harekiilın ne olarak Aland adalarını da vermiştir. ' 
n 'ıt·· dostlar son günlerde tetik orduların çemberi içi- ticesini takilı eden Fransız İşgal ve tahkim etıreleri icra Vekili eri hey eti 
t:ı .. anlarda bir kabad.ıyı ne giren Alınan kıtalarının matbuatı, lsveçin vaziyetini Sovyetlerin hiçte hoşuna git Ankar.:1 24 A A. - icra 
~ık LI oyrıam ğa, sağa sola a· tayyareler le gönderilen mal- endi seli nazarlarla mutalc•a miyecek b!r hareket olacak Vekilleri heyeti bugün ögle· 

'-'u Veya zımni tehditler sa- zemt> ile ia~esine çalışılmak· etmektedirler. Bütün nazar tır . ., den sonra Başv~kil Doktor 
tnıağa bdşladılar. ta ise de. müttefik devletle· -mııE!l!l~N!ll!lll!S!ll!!O~ıll!\J--Ull!A!llK•fı<ll!llA•••=ı>&"o•-•-••-.. -----•I Refik SayJamın Reisliğinde 

til İtalyanların bu hareketle re mensup tayyarelerin faali toplanarak ruznan11•sinde 

tj ~ nasıl bir gttye güttük le· yeti ve müthiş bir kar tipi- 25 g ıl sonra mevcut maddeleri müzake-
~:~k bilmiyen olmadığı gibi, si bu y&rdımları stfıra indir- re etmiştir. 
IUı .. ran\arda bu kuru gür~! - mektedir. Müttefik ordula· l ·ı J ~t be pabuç bırakacdk dev rııı süratle ilerlemesine inti· Çanakkale muharebesinin ngı cere e 
)en uluıımadığını da bilmi - zar ediliyor. Her ıki tarafın haf ıra ,-111_

1 
Cllll Ta ndzrz 'dı Agır vergiler konuyor 

Yoktur. zayiatı ağırdır. 1. •· 1. ı 1. j Londra 24 · Hükumet 

r
1 
Alırıanyanın h~zimetleri · NarviHe vaziyet d•ğışme İngiliz yeni Zeland kıtaatının kumandanı yeni ı-;eue bütçesini 2 milyar 

ili ~afer, müttefıklerin z.:aferi miştir. irtibatları kesilen Al- Mareşahmıza bir mesaj gönderdi ve Ma~ 660 milyon 790 bin lngiliz 
"' ... l'zimet şeklinde göster . mm kuvvetleri Denizle kara ld" lirası olarak tespit eylemiş-
"1"er k d k reşal tarafından cevap veri t · 8 b ,111~e çulışarak Balkanlarda uvvetlerı arasın a sı ış1p ıır. unun İr milyAr 234 
tı:'ukv·e .emniyeti muhafaz ı kalmış ve hava yardımı da Ankara 25 (a a.) -- Halen Mısırda bulu:ıan yeni ~e· milyon İngiliz lirası yeni ver· 

.. ı land kıtaatuıın kumandanı Y '"'ni Zoland ordusunun Ge-
1 ~tt:- ıstıyeıı nıu''ttefı'klere kesilmiştir. 1 b 1 k b 'k d · I k l 25 gilc>rle ve müteba <isi istikraz ıt,. ı o uya aya asarak Tiir • or us\y e arş1 aşmasının 
'o~~ı Ş~ntaj yapmak "suretile Amsterdam 24 A.A. nci yıl döııiimü mün~sebetiyl ~ Büyük Erkanıharbiye Rei- la.kapatılacaktır. 
~Ctı l bır külah kapmak isti Alman matbuatı son günler si Mareşal Fevzi Çakmağa b"r mesaj göndermiştir. Ku- Harp dolayısile hükumet 
ı. s lulyanın çok yanlış yo de İsvrç aleyhinde başladığı ırandan bu mesajında diyor ki; lngiliz milletine yeni ınükdle 
llıakil~lığını halisane anlat . neşriyata devam etmekte ve " -- 25 yıl sonra bu )ılc önünıünde Yeni Zelanda fi~etler tahmil eylemiş ve 

ısteriz. ısveç hükumetini müttefikle· kıtaatııım Çanakkaleye çıktığını hatırlıyoruz O gün bü· bmı, tütün, her nevi içki, 
Bir B re yardım suçu ile itıham yük ordusile harp edenlerle onlardan sonra gdenler kirbit ve sairi'! gibi maddele 

Sıfcırı alkan devleti olm<Jk eyl .. mektedir. 915 te Türk ordusuna kar,.sı kullaı ıhnış olmakla iftihar ~ ·ı k t.:d .. ı e, Balkanları alakadar '" 1 re agır vergı er ·oıımuştur. 
'-'il h Stokholın 24 A.A.- S· (•diyorlar. Biz ÇanakkaleJ! Türk ordusunun kuvvet ve-; Garp cephe:-;inde-

bki~İın 1 ~rhangi bir meseleye veçte her ihtimale karşı bü- kudretinden çok şeyler öğrt•ı1dik. Bizd~ hürmet hissi arı akayd kalmamıza inı- yük ve hummalı bir hazırlık uyanJıran ka'1ranıi\ll Türk ordusile şim li bu kadar ya- ki A' ma n hatların 
..ı Yoktu B ı ·· ·· b'Jh kın olmamız ve bizimle dost ve müttefik olması bize d b" · f 'I ... k 'le r. akan statusuıı göze ç:ırpmakta ve ı assa a 1r ın ı a 
bir vdukua gelecek en küçük c:asuslara karşı şidd .. tli kd sonsuz sevinç veriyor. Bilfiıl muh:ıreb ye g~rmeğe ınec- I ondra 24A A.- Alman 
· eh· "k 1 bur olacağımız zaman ordunuzun yam başında harp et· l'cı 1 ı .. l:i_•ş.ı lik '">izi şiddetle- birler ctlınmaktadır. sveç ga ki 'f 'h d . lana Zigfrid hattı ,rer'ısı'ııde " "nd me e ı tı ar e ece~ız. c-ğı~·ıkı· ırır ve böyle bir de· zeteleri iri başlıklarla neşret B · r /1 F · ç k k Ç ki büyük garaı·da b'ır yuıırrın " ğ d l u mesaja cevap veren vıar"şal avzı a ma , a- 6 

h-,.\ı. ı e asla ıııu··saade ede· tikleri yazılar a şu muta ea· kk l d b "I .. 'k' fl' d'" b . d ve ı'nlıla"k vukua •.-:.elmı· .. , hat -.ı .. 
1 

nö a e e oy o çuşeıı ı ı şf're ı uşmenın ugun ost ' ~ v K. yı hiilasa ediyorlar: v~ müttefik olduğunu kaydederek şunları ilave etmekte- tın bir l.. ısmı harap olmuştur 
~Uıık~ldıki, eğer ltalya bu . "isveçin bitaraflığını ih· dir. Bu İrıfılakın bir suikast ese 
dtn \harp harici vaziyetin. lal ederek lsv~çe asker çı- "Ügünden bugüne bir rubu ası•lık zaman ri oldu~u zanne<lilmektedir. 
ltıan <;ı ·arak müttefiki olan Al- . . 

1
. geçti. iki muharip millet h.,kıki kahram;rnlıklarile iftihar 

i . Ya lehi h b . oynıyor. Yırmı yıl evve ıne edebilirler. Türkler mücadeleye ait hatıraları gururla ve 
-='~ 

Aç1 k teşekkür Slı.., ne ar e gırmek b f f (j ıOrsa bu l d kadar dünyanın arut ıçısı daima muhr. uzrı etmektedirler ,, 
em . , paavra m1Jka b .. d · A/ b h ~Sttsesıne lle lüzum var ? sayıla~~ fakat uguıı m.; eııı· manlorln mez u Qfl e 

t.-t eıı buna ki . . . yet dunyası~ıın gıpta ı ~ st>t 
b·ıııeğe h k msenın ıtıraz rettiği enımyet, sulh ve su· harekeli 
ır vl\z' a kı yoktur. Böyle kun sahası haline gelen Bal· 

Ş(' 'Yele k 1 k , 'i, knr arşı yapı acd · kanlarda ltalya tarafından 
t~kett" şı tarafın derhal ha- sebebiyet verilecek herhan-

tır Ve b!;~;b~indeıı ibaret- gi bir ateşin ilk kıvılcımı 
k 'funus ır şey olamaz. daha evvel ltalyanın keı!dısi· 

"ndisi iç· v~· Korsikanın ni tutuşturııcuk ve Sinyor 
~dukunu ı~d_ır hayat sahası Musolini bizzat kendi mille-

12nado\uınırı ~~reden Italya, tinin başını ateşe yakacakt.ır: 
l 

ada
11111 

d Parçası olan ltalyanın Almanya gıbı 
ıa a b· · 

t 
Yat saha ızım için bir çok yanlış bir hesapla sonu 

tıy0 sı old ğ l · · f • 
t llıu acaba ~ unu unu· ı vahim ve tal~.a. ıçın :c~ 

\
1 1 

Şurası h · bir macrayıı sı rukleneceğını 
)': Ya, bugü:ut ka.kkaktır ki, ümit etmek istemiyoruz aksi 

ı:ıetlu a 'P tt'.. . 1 . d ı Çok tt-hlik . e. ıgı sı· takdirde "Hudrı mey an. " 
eh bır oyun Sdim ÇELENK 

Akamete uğradı, müttefiklerin ileri 
hareketi devaın ediyor 

Stokholm 25 A. !\. - Norvt'Çİn şimalinde müttefiklerin 
ileri hareketini durdurmak istiyen Almanların yaptığı 
mezbuhane. . hareket akamate uğramıştır. Muhasaı adan 
k~r~ulmak ;ıstıyeıı ~lmanl~r çemberi yaramanıış!ardır. 
Butun muhım nıevkıler mutt 0 fıklefiıı elinde bulunmakta· 
dır. 
. Mo.dern silahlarla techiz eJilen Norveç kıtaatı müttc
fıklerın yanıbaşında ynnyana kcthraınanc l lıarbetmektedir 
ler. 

Alınan işgali altında bulunan Norvt-ç şehirlerinde müt
hiş bir tedhiş vardır.Gece gündüz sokakta gezmek yasak 
o!up, 18 yaşıııdaıı. 55 yaşına kadar ol.ın erkekler, şehirle 
rı terke davet edılmişlerdir. 

23 Ni,an Çocuk Bc:yra -
ınında gerek çocuk balosu
nun ve gerek Çocuk Esirge 
me Kurumu menfaatine ve· 
rilt'ıı balonun mükemmel ve 
muntazam olmasında büyük 
himaye ve müıaheretlerini 
gördiiğümüz Balo Komi•esi 

R~isi Sa~.ın. Bayan Şiikrü 
S~knıens~erın ve baloyu 
yuksek hımayelerine alan Sa 
yın Valimiz Bay Şükrü Sök
mensüere, Çocuk Esirgeme 

Kurumunun şükran duyğııla· 
larını arza muhterem gazete 
nizin kıymetli delaletlt:rini 
rica ederiz. 

Çocuk E.sirzeme Kurumu 



Sayfa - 2 

Spor haberleri: 

Adana sporca/arı geliyor 
40 kişilik bir kafile sporcularıınıı.la müsa

bakalar yapmak üzere mayısın son ·hafta
sında şehrimize gelecek 

Dün Adanadan şehrimize 
geleıı St>yhan beden tnbiy'"'si 
direktörü Rıza Salih, b~den 
terbiyt-si bölge başkanı ve as 
batıkaııı ile görüşerek, Seyhan 
sporcularının Hatayda geniş 

bir spor teması yapmak ar· 
zusuııdu oldukların bildirmi~ 
ve esas itib~riyle bir anlaşma 
yapılmıştır. 

Bu anlaşmaya gör~ fut
bol, atletizm, güreş, bisiklet 
ve boks maçları yapmak üze· 
re mayısın son haftasına 

rastlayan cumartesi günü 40 
kişilık bir 'sporcu kafilesi 
Adanadan Şt!hrimize gelecek 
cumartesi öğleden sonra gü· 
reş ve boks. pazar günü sa· 
babı bisiklet yarışı ve öğle · 
den sonra da fut bol ve at
letizm mfüabakaları yapıla

caktır. 
Bundan sonra önümüzdeki 

ilkteşrin ayının ilk haftası:ıda 
40 kişilik bir sporcu kafile
:;inin Halaydan Adanaya 
gitmesi de anıaşmaya da · 
hilıiir. 

Seyhan bedenterbiyesi 
direktörü dün akşam lsken
deruna gitmiştir. Oradan bu 
ilkşam Adanaya dön~cektir. 

Örfi idare 
Kanunu hazırla-

1 

1 
l 

nıyor l 
Ankara - Fevkalade ah· ı 

val<le tatbik edilmek üzere 
hühüıuet tarafırıcian bir örfı ı 
idare kanun proiesi hazırlan 
ınıştır. Meclise sevkedilmiş 
bulunan bu proje alakah en 
cüınenlerde tetkik edilmekte 
dir. Yakında Meclisi umumi 
heyetind~ müzakere edilecek 
tir. 

Bu Ja)ihada, örfi idarenin 
hangi zamanlarda ve ne gibi 
sebeplerle ilan edileceği ve 
bunu selahiyeılı makamlarda 
tatbik tarzı g niş suretle ta · 
yiıı ve tespit edilecektir. 

Yeni nakil Vt! tayinler 
İskenderun Günıriik Ve 

terinn müdürii Yalıy.ı Ta · 
nrr. Kony. 11111 Cılıaııb0yl\ 
kazası vekrin t'rliğiııı ) apmak 
üzere mezkur kuza Gümrük 
v~ criner müdürlüğuıı ·~ nak· 
müdürlüğüne: ııakil Ve! !ayin 
lt>dılıniştir. 

Kırıkhan hayvan sağltk 
ırıı>muru İbrahim Şt>n<loğan, 
Yayladağı hayvan srğlık me· 
murluğuna, Yayladağ l.ayvaıı 
~ağlık memuru İbrahim Kı
rıkhan hayvan sağlık memur 
luğuııa, Gelibolu kaza~ının 
Evreşe nuhiyesi ıtıüdüru Ce 
mil Orhun Arsuz ııahiyesi 
edilmişlerdir. 

Hatayııı Fitopaol0jık bet· 
kundan tetkiki için Seyhan 
ıniiı;adde istasyonu nebat 
hastalıklorı Şefi Rauf 
lstranca mernur r.<lilmiştir. 

İki spor bölgesinin, her 
iki tarafın olduğu kadar bil 
hassa Hat.ıyımızın bu saha· 
deki inkişafına büyük fayda 
ve yardımı dokunacak olan 
bu teması memnuniyetle kar· 
şılar, sporcularımızın ·şimdi · 
den hazırlanmalarını temenni 
ederiz. 

" Yenigün ,, 
kupası 

Hatay futbol takımları 
<ırasında yapılacak olan bir 
maç turnuvası için gazetem iz 
bir •· Yenigün kupası 11 koy 
muştur. Beden Terbiyesi As
başkanlığı bu husustaki 
programı hazırlaüllŞ ve tat· 
biki için faaliyete geçmiştir. 

Bölge Asbaşkanı 
Dörtyo 1a gitti 
Beden Tet biyesi Asbaş

kam Şükrü Balcı, beraberin 
de futbol ve su ıporları aja
nı Akif Ezer olduğu halde 
bu sabah lskenderuna ve ora 
dan Dörtyol'\ gitmiştir. As· 
başkan su sporları teşekkül· 
lerini teftiş edect:k ve isken 
derunda bir su şporları mü· 
sabakası hazırhyacaktır. 

Kırıkhan ve 
hava/isinde 
Sigorta acenteliği 

Türkiyede Yangrn, hayat 
nakliyat ve kına sigorta İ~· 
!erile meşgul olmak üzere 
kanuni hükümler daıresinde 
tescil edilerek Jugün faali· 
yet halinde bulunan Anadolu 
Anonim Türk Sigorta Şir
keti bu kerre müra<:aatht K ı 
rtkhan ve bavalisi acenteli~i 
ne şirket namına yangın, ba 
yat ve kaza sigorta işlerile 

mıı:şgul olmak ve bu işler
den doğacak davalarda bü
tün mahkemelerde ınüddei, 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs 
sıfatlariyl" hazır bulunmak 
üzere Türkiye Cümh uriyeti 
Ziraat Bankası Kırıkhan A
jı.ns:nı tayin cyledikini bil
dirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketle
rinin teftiş ve murctkabesi 
hakkındaki 25 haziran 1927 
tarihti kanunun hükümlerine 
muvafık görülmüş olmakla 
iıan olunur. 

Sar'ası tuttu 
li~gün saat 9 da istic -

vap için hapishaned~n çıka· 
rılarak mahkemeye getirilen 
Ziy11.ret köylü Şakir isminde 
birisi sorguya çekildikten 
soııra tekrar yerine götürül
mek üzere merdivenlerden 
inerken sar'ast tutarak yu -
varlanmıştır. On dakika son 
ra k e n d i n e gden 
maznun iki adamın yardımi
le habishaneye ~ötürülmüştür. 

Gündüzde 
iki film birden Nevyorku 

titreten hl\ydul ve Türkçe 
aöz\ü Kartaca muharebeleri 

YENIGON 

Açık arttırma 
ilanı 

Nakligı?f miinakasası __..... 
lohısa"'lar Başmiidürlüğünden: ___, 

Antakya icra memurluğun ..• ~~r!ı v~ ~evzipaşadan G Antep İnhisarlar Başmüdür 
dan: luguıle Muskırat Fabrikası Ve Başmüdiriyet mülhakatıo· 

Bir alacağın temini istifa· dan olan Nizip, Birt>cik, Suruç, Urfa, Kilis, idarderine 
sı için haciz altına alınıp pa· gelecek ve b~ Y:ıle~den Narlı ve F evzipaşaya gönderi.it' 
raya çevrilmesine karar veri- c~k v.e Başmudırıyetıe Fabr kadan Kilis, Maraş, N zıp 
len ve üç yeminli r.hli vukuf Bırecık, Urfa, Suruç, idarelerint. gönderilecek ve bu 
marifeti!e takdiri kıymet et· yerlerden kezal.ik G. Antep Başmüdiriyetile içki Fabri · 
tirileıı Antakyanın Akili ye kasına gelecı•k lnhisıırlar id res i ııe ait Jbilumuııı emval 
köyünde kain aşağıda kıy- v~ eşya ve malzemenin 1 1 laz ı ran 940 tarihinden 31 
met ve numaraları yazılı gay Mayıs ~Mı .. Tarihine kadar N~kliyatı her mahal öyrı af 
•İ menkuller açık arttırmaya rı olmak uzre 15 gün müddt tle açık eksiltmeye kl)ıtul 
konulmuş bulunmasırıa mebııi muştur. 
11,5,940 gününe tesadüf eden 2 Ek ·ıt 6 5 940 ' h .. .. - sı. nıe , , tarı ine miisadif pazariesi go· 
cumartesi günü saat 9 da, nu saat 14 de G. Antep inhisarlar flaşmüdiriyetind~ ya· 
12 ye ka.far dairede birinci pılaciiktır . 

açık arttırması icra edilecek- 3 - Geliş ve gidiş muhammen nakliye bedeli Favzı· 
tir: A paşa ntep (11214) Fenıprl Şa --.Kilis (7162) Fe"zı· 

Arttırma takdir edilen kıy paşa _ Nizip (2074) feyz paşa Bırecik (6084) Nttriı 
metin yüzde 75 ini bulduğu - Antt-p (1242) Narlı _ N zip (722)· Narlı _Kilis (980) 
surette alıcı namına ihalesi A K'I' (598) A _n~ep - ı ıs ntep - Maruş (585) Antep ....-
yapılaı;ağı aksi takdirde son Nızıp (133) Antep - Birecik (238) Antep _ Suruç 
artlıranın taahhüdü baki kal-
mak şartile arttırma 15 gün (156) Antep Urfa l218) Liradır . Talipler b ı ınu· 
müddetle temdit olunarak 27 hammen nakliye:: bedeli üzerinden yüzde yedi buçu~ 
5 940 L ' hesabile muvakkat temina tıkçası vc::-eceklcr·ıı·r. 

, tarir.ine raslayan pa- ' 1 

zartesi günii ayni saatte dai- 4 - - Talipler eksiltmqe g rmeden evveı şartnam a· 
rede yapılacak ikinci arttır· randan ehliy t ve kabiliyet ) :si kasını ibraza mecburdur· 
manın dahi yokarda yazılı lar. 
bedel elde , ediırnediği tak- 5 - ~u eksiltmenin ilan dikliği yerlerde istekl~ 
dird~ sahş 2280 sayılı kanun mahalli inhisarlar idaresine 111üracc1alhı şartnameleri alır 
ahkamına tevfkan geri bırakıla _ bilirler. 
caktır. Satış peşin para iledir. •• __,P 

Arttırmaya girmek istiyen Uç otoınobi l satıl<ıcak 
ler gayri menkullere mukad 
der kıymt>tin yüzde 7,5 nisbe 
tinde pey akçası vermeleri 
veya ulusal bir bankanın le· 
minat mektubunu ibraz etme 
leri lazımdır. 

Hakları tapu sicilile sabit 
olmayan ipottkli alacaklılar· 
la diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu 

Cinsi Markası Modeli 
Muhanundn Kı Temir.atı 

L1ra muvakkııte 
)tomobil Stodu ı~eyker 937 300 22 50 

' 
" 930 100 7,50 
.• 100 7 50 
Yukarıda cinsleri yazılı ot >mobiller 25.4.940 tarlhinde 

açık artırma suretıle lskerıd eı un Malmüclürlüğü tarafındtı" 
satılığa çık mlmıştıı. 

Taliplerin mezkur malmiidü lı.iğün(' nıüracatları. 

haklarını Vt> hususile faiz ve 9 N ı 250 8 N 1 o uya ve 0 uya 1 Milli Müdafaayı kO' 
masrafa dair iddialarını ilan 30 ve 35 Noluya 30 ve 5 ı ... ;I· 
tarihinden itibaren 20 gün Noluya 75 ve 4 ı-.ıoluya 150 ı 1' Unla kanun U Vey. 
zarfında dairemize bitdiı nıe· ve 3 Noluya 150 ve 21 No- \ ler heyetinde 
!eri bildirilmediği halde salış luy.ı 300 ve 20 Noluya 100 • Ankara J\lilli Mudııf119) 
bedelinin paylaşmısınd m ha ve 7 Noluya 25 lira kıymet koruwa kanun lay!hası ~ıı~ 
ric,; kalırlar. takdir edilmiştir. vekalete verilmi~tir. Layı~ 

Gayri nıenkulijn evsaf nu- Taldir olunan kıymet yo· icra vekilleri heyetinde g~~. 
mara ve mukadder kıymetleri: karda numaraları gösterilen şüldükten so::ıra Büyük ~ı· 

Antakyanın Akıliye köyün gayri meınkullerin nısnna a- let Meclisine arze<lilecek11r 
de kain olup kadastro gör- ittir. 
rnüş ve hudud ve evsafları Kendisine ihale olanan kim ilanen tebligat 1 

haritada yazılı buluna, 65 e derhalveya Vtrılen mehil hita Kırıkhanda oturan bB~G~ 
numHralı gayri menkulün nı · d 'h 1 yan Artin tarafından SıJrı) ı 

mın a parayı vermrzse ı a e Jo·ıl 
sıf hissesine 75 ve 63 sayılı kararı fesh olunarak kendi de mukim bağcıyaıı d·ı 
gayri menkulün nısfına 63 ve siııc.lı:ıı evvel yıiksek teklifte aleyhine açtığı mülkiyet·[e)~ 
62 No luya <la 50 ve 61 No bulunan kimseye- arzetnıiş vası esnasında muına.' ,edf 
luyada 125 ve 462 No lu 50 olduğu bedelle alın ya razı namına çıkarılan davetı} 8• 

ve 397 numaralıya 25 ve 367 olursa ona olmazsa V"ya bu- Suriyede bulunduğu ve ı11Jı 
No luya 500 ve 167 No luya lunmazsa 15 gün müddetle l~alli i~am~ti malı101 ~Jnı~d 
25 ve 463 No luya 150 ve tekrar arttırmaya çıkarılıp gı şerhıle ıade~ edilıııaŞ o e 
119 No !uya 75 ve 70, 71, en 5011 artıranın üzerinde ğundan kendisine ilaneıı ~ 
72, 73, ve74, nolura ise 1150 bırakılır iki ihale arasındaki liğat icra edildiği halde 1 • 

ve 58 No ya 7 ve 57 num:ı- fark vt• geçmiş günl~r için hakeme gününde gelı11e~e 
raya 50 V'! 56 numaraya 100 yüzde 5 faiz h isap edilerek olduğundaıı s"bkeden ta , 
ve 53 No ya 33 v~ 53 No ya ayrıca hükme hacet kalm,ı'< vechiJe kendisine gıyab ~:~ı 
50 ve 68 No ya 75 ve 66 No sız·n dairemizce rE>sen tahsil ; rının ilanen icrasına ıı'' 
!uya 50 ve 40 Noluyı:ı 65 ve ı>lunur: karar wıerilmiş VI! duruş ıı~ 
?.8 Noluya 175 ve- 37 Noluya Gayri m~nkulün teraküm 31,5,940 cuma güııdııe t~ıı 
75 ve 50 Noluya 125 ve 49 etmiş vergi ve rüsumu dd- ctlilmiş olduğundan ıı1eı ııı' 
Noluya 150 ve 48 Noluya 5 ve liiliye ve bilcümle tapu mas gün de mahkemede buıı.ı:~' 
47 Noluya 25 ve 46 noluya rafları alıcıya aittir. Daha <lıvı suretle hakkında 111 

,1 
100 ve 45 Noluya 63 ve 60 fazla ınaluınat almak isteyen ke~nenin gıyab .. n cere~ıJ 
Noluya 3 ve 59 Noluya ler 30,4, 940 tarihinden itiba . edeceği ilanen tebliğ 0 

100 ve 44 No !uya ren dairede mevcut 940, ı· ııur. Ate 
75 ve 43 Noluya 5 ve 42No 920 sayılı dosyada mevcut Kayıp tastiknawıı.ııı 
!uya 50 ve 41 Noluya 13 ve şartnameye müracaatla icar kıl 

d l 1 1 1 .Beylan nümune 0 1,Jı~ 34 Noluya 25 vt: 33 Noluya e ı:-n nıa umatı a nıış <' m.ı a· 11 beşıııci sınıfından ' 
75 ve 32 Noluya 10 ve 29 rı ilan olunur. ·nı tastikrıaıneyi kaybetl:kisi~ 
Noluya 175 ve 23Noluya 270 N · t 1\1" j" ·· ı ~ d e;.o 1 eşrıya ur uru: nısın1 a acagım an 
ve 17 Noluya 400 ve 16 No 

1 

Seliın ÇELENK hükmü yoktur. I 111ıııl 
\uya 50 ve 14 Noluya 55 ve C.H.P.Matbaasındab.ıslmışt~ı Süleyman oğlu 5 


