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İİnvebugün B •• ••k z ,./ . • 
e~ftp geçen idarelerin bu uyu a J er ın 
ib . e ette tebarüz etmiş l l' _J •• •• •• 
ak~~~t ve !iarlarını her mut U yı U·Onumu 

d.. . an bır "parçalayut 

k~sturıyle ifa j~ etmek mü::ı C k f h •• fJ k f T d 
b~~dür .. Filhakika, asırlardan. OŞ Uil e ZQ ura a U 1. an l 
~Yrıi ~Y~ı topraklar üstünde İkinci "lnöııü,, zaferinin ka ile dinlenmiştir. 

an "~ larla bir arada yaşa 20 inci yıldönümü dön öğle· Başta vali olmak uzere 
lllaksa~ı:ndaşlar arasına bu den sonra yeni Halkevi bi • hükumet, Parti ve Halkevi 
ları kund zaman zaman soku nası salonunda coşkun teza· erkanı ile memurlar maarif 
tak k d aklan henüz unuta· hüratla kutlanmıştır. mensupl.ırı~ esn<\f teş~kkülle
ğildir a. ar vakit geçmiş de- Merasim saat tam 16 da ri ve kalabalık bir kitlenin 
Yan ~ lt-latta ayni kanı taşı· sayın Valimiz Şükrü Sökmen· hazır bulunduğu tören, öğret 
d oı •eö k d ·· · b' h. b ·ı b l l f a b·ı . z ar eşler arasın· suerm ır ıta esı e aşa· men er tara ından koro ha • 
ları i~~adın, ~ezhep kavga· mışlır. Sökmens~~r .. istiklal tinde söylenen istiklal marşi. 
Parç~ıarns cdıp bizi her an 1 savaşının ve bugu?~u .v,~rl~~ le sona ermiştir. 
kcrrc .a~ Yollarına kaç ğımızın ten1d taşı ıkıncı lno Toplantının sonuna doğ. 
Şabit oı~ıdılrnck istendiğine nü ,, zaferini anlatmış, bu ru da bu büyük gün müna • 
Yevj b uk.Bunun sadece dün meydan muhar~besi nin maili sebetile büyük zaferin eşsiz 
hiiYutı ayatırnıza d~ğil, uhrevi tarihimizde en zengin sayfa- kahramanı Mi Ilı Şefe tazim 
"' k tnıza k d l · 1 · ~ • • ·· l' k k 
"

1
1! i~t . a ar tesir ettiril· arı ı~g·a ethgım soy ıyere minnet~şü ran duygularil~ 
l CnJı ... • k l V J'd 

' tirildiğ· . &ıııı ve maalese:f al ış anmıştır· a ı en sonra sarsılmaz bağlıhğımızın ibla-
A:y • ını de gördük. söz alan öğretmen Bayan ğı sürekli alkışlar arcasında 

bir ko nı Şehir içinde duvar Neıihe Çetin istiklal savaşı· lrabul ediltniştir. 
ayni htn~u halinde )aşarken nın nasıl başladığını ve na· Bu münasebetle dün çar -
ay • ay at ka , l b. · ~ · · 1 t b. h" t b ki 1 l rıı tn vgaın içinde sı ıttıgını an a an ır ı a· şılar ayra ar a süs enmiş 
el ele ~~~~tlar için yan yana be vermiş ve r.u hitabe ala · , bulunuyordu. 
Yata gö 1 

1~'P dururkc:-n ha-
ıırıd ı erırni · ' an itib zı yumduğumuz 
ayırı aren 1 . . . l Yor yer erımızı 
1~1Yor, ',.:Yrı &Örünmeg .. e ça· 
tıı qırı ·· 

Yorduk. 2'0sterilınek iste· 

r· .ŞuPhe8• • 
•cı h ız kı b-t.. b M ~ •rck r u un u 
Ultahit khel tn tek gayesi· 

Kög enstitüsü 
kurulacak 

Bu iş içjn tetkika
ta başlandı 

Molotofup 
nuiku 

ısv~ç matbuatını 

kızdırdı 
b~ .koıaycaut eyi parçalamak Vilayetimiz dahilinde bir 

k~~ biı-i aı/~~lllak, böylelikl~ köy enstitüsü kurulması için lotofo:~ nutkunu mevzuuba
rı~:. eyi kcnJİ ıne tahrik edilen lazım gelen tetkikata başlan· his eden gazeteler, Moloto-

l kCclcriytc fena icraatlıtrı mışhr · Köy enstitüsü, ilkokul fun şimal m~mleketlerini teh 

İstokholm 1 A.A. - Mo 

.. 
1 0

Yup tah ıneşgul olmaktan mezunlarını okutarak köy dit eden kısımları asbiyetle 
surrn~kti. t rahut hüküm muallimi yetiştirecek ve P.ğit tebarüz ettirmektedirler. Bu 

· Nitekim b men kursundan yetişr.ct::"k gazetelerin mutalea,>ı şöyle 
sıyasct, bilfıa u fena ve igrenç eğitmenlerle ögretmensiz hülasa edilebilir: 

arasırıda se cahil halk köy bırakı 1 .nıyacaktır. Sovyet tehditlert· bı'zı· kor 
ter k urnuta · . · · 
b· c )'ı)I 11 netıccyı ve· Köy enstitüsünün yerını kutamaz Molotof şimal mem 
ır ba"atarca bizi en fena tayin etmek için Maarif mü leketleri arasında bir ittifak 

Re · " Şart · · d tıye d .. 
1 ıçınde daima dürü, su işleri mü iirü, ve akdinin s )vyetter Birligy i 

Yel 0 Rru .. ··k d · d ~ama~ suru leııerek nafıa BCJş mü hen isın en "l<·yhine olduğunu söylüyor. 
luııuyord: rnuhküm etmiş bu· mürekk~p ko .ıisyon çalışma Fakat biz bu muaht>deyi her 
.. F ıtkat · 'b larına devam etm~ktedir. şeye rdğmen yapacağız. Çün 
uneşi bur nı ayet kurtuluş kü muahed~ tamame.ı teda-
Laik unParlakl ğ' 1 d d -----------ı f... b. ,J• b' h ...... Cu .... h . ' ıy e oğ u. kadar ol.,n yaşayışımıza uı ır ş~ynır ve ız er 
·•• .. ncv· ·•• Urıyet 'd · h · b. t ·· k 
butü 'Yatımıza k •. aresı, !ena tesirler yapmış bulunan angı ır ecavuze ·arşı 
ıarn.11 bıı fenalık adar ışleye_n ı bir ayrılığı da ortadan kal· koymak için hazırlık yapıyo 
aı ctııda kök·· dları az bır dırmakta, dünyada yan yana ruz. 
nıD~ta &'ecikun ~~ı kazıyıp yaşadığımız vatandaşlarımızla Rus -Fin hudun· 

Şehir işlerimiz 
Belediyeden neler 

istiyoruz? 

Numara 2 
Şehir dahilinde çalışan bi

nek arabaları temamen kon· 
trolsuz ve başı boş bir hal· 

dedir. 8'1 arabalarda temizlik 
namına birşey aramak şöyle 
dursun, son günlerde f"ski 
mezarlıktan yeni mezarlığa 
nakledilen cenazelerin çuval· 
lar içine konularak bu ara· 
balarla taşındığı görülmüştür. 

Dünyanın hiç bir yerinde 
hiç bir şehir halkının sıhhati 
ile bu kadar feci bir surette 

hirde arlık zaruri ihtiyaçlar 
sırasına giren bir nakil vas· 
tası olmuştur. Amme hizm~t-
leri meyanına dinil olan 
bu işi tanzim ve kontrol et· 
mek Belediyeye dü~en ~saslı 
bir vazif edi:-. Halbuki gece· 
leyin ansızın hastalanan bir 
hastayı doktora götürebilmrk 
veyahul ona bir doktor ge· 
tirmek için araba bulmağa 
imkan yoktur. Çünkü akşam 
saat sekizden itibaren araba
lar piyasadan çekilmektedir
ler. Bunlara n:uayyen ynler· 
de gece növbeti usulü tat 

bik edilmelidir. 

oynandığı vaki değildir. On Bundan başka, dünyanın 
binlerce insanın sıhhatini teh- her tarafında arabaların için· 
tikeye koyan ve heran bula de Belediyece teı;pit edilmiş 
şık hastalıklara meydan ver· mesafe ür.retlerini gösteren 
mesi muhtemel bulunan bu levhali\r bulunur. Bizdeki ' 
hale Belediy~ doktoru nasıl 1 arabalarda bu levhalardan · 
müsaade ediyor, Belediye za· es~r yoktur ve arabacı müş· 
bıtası bunu neden görmüyor 'tl tc:riden keyfinin istediği pa· 

Di~er taraftan araba şe- rayı almr1ktadır. 

Fırsat düşkünü muhtekirler 
Yine · halkı soymağa başladılar 

Hükumetin bütçeyi·d~nk- yin fiatını yüks~ltmişlerdir. 
!eştirmek için meclisP. verdi- Bir hafta l.:VYel 38 hatta 
ği kanun layihasında bazı 35 kuruşa kadar satılan şe· 
maddelerin fiatlarına birer kerin kilosu şimdi 42, bir 
miktar zam yapılacağı nt işi· ~ilo petrol 'lS, bir ~ utu kib-
ten fırsat düşkünü sınsı ; rıt 2 k~ruşa :satılmaktadır. 
mühtekirler birkaç günden- ı Kahvenın kılornna. . d~rhal 
b . f ı· t . b 20 kuruş zammecıl.nıştır. erı aa ıye e geçmış ve er . . 

t d f tl 1 b'ld" ~ . Halen hıçbır sebep yok 
mu a ıa arı a a ı ıgme iken ve henüz kanun meclis· 
yükseltmeğe başlam,şlardır. çe t"'stı'k d'l d il · 

.. e ı me ~n e erın • 
Her. fırsatta halkı soymak de mevcud t ki f. t .1 k.. b y 1 d s o arın ın ı 

suretı t: or ogaz arını o nı yijkseltm k ı·ı 
k f k. e sure ı e yapı • 

yurma ve a ır halkın sır- lan bu hareketin en açık ma 
tından çaldıkları gayri meş· nası " hırsızlık ., tır. 
ru paralarla zengin olmak " Milli koruıım;ı ,,. kanu 
için hiç bir fırsatı kaçırmı· nunun maddt"lt>ri sarihtır. 
yan bu yaman mühtekirler 1 h ti kar yıl anıııııı heoşını t:'Z· 

şimdi de şeker, gaz, kibrit, mek ve balkırı. dah.t fazla 
kahve ve saire gibi halkın so~u~arak .. Y'"'nı ~arp zeııgiıı-

- ·ht" dd . lerınııı luremesııı e nıt•ydaıı zarurı ı ıyaç ma t-Sı olan .. 
f . ti 1 l vermemek ıçııı derhal hare· ve muayyen ıa ar a satı ma- k · . 

b • b l h ete ~t çılmesı zaruridir ka· 
•s•ı•m•e•c-u•rı-u unan er şe. naatindeyiz. 

EN SON~D~A~K~IK~A~--~--~İli.ııa.JilQalOaııı-.• 

01.t • U:ıyevi h me 
1
• d bizi avni yerde ve ölüm halin- da bir hadise • Rıb· ayahmız a oldu. " 

ıtlJ''- 1 uhrevi h t _ de bile ayrılmadan yan yana 
ı.,. h aya 1mızamu- . y k 

k d l'!iusatta da b h kA yatmak batıyarlıgına avuştur· u t r u re a ar 
bi e ın }'arau .,.. .. muş bulunmaktadır. 

Sovgetler Birliği Alman 
Helsmki A.A.- Yeni· hudud~1!-da ltıhk!mal yapıyor 

Fin- Rus hududunda birçok Hudutta u halk l~O kılometr-e içeriye fak Zihniyetin bcı .t ':?~~bet Bilhassa Ortodoks vatan· 

ı &t hakik ası gorunen daclarımızın kt'ndiliklerinden ıirn 1 atte bizct pek mü ., 
d 

0 aıı so b' iltihak ettikleri ve bu suretle eı-ı b h 11 ır teıahürün 
M aA Sctmek istiyoruz. de bizimle dünya ve ahiret 

P .. lurndur k' B ı d' ayni toprakların ayni samimi '-Urnh . ı e r: ıyemiz, 
Ruıı ~rıyct kanunlarına uy· çocukları olduklarını ispat 
dutta 

0 a:r~k halen şehir bu- ettikleı i bu kar.ır. işk bu 
rı -~•ne · · b bakımdan mühim bir de~işik-ltıe~atlıkl gırmış ulunan 

b«riciııdcarı ~·l~ırıp şehrin liğin mütebar iz alametidir. 
qı:tt:ıı asrı bır m~zarlık Bu, şu demekdir ki, kühne 
~Uta '~na bulunuyor. Şehrin v~ igrenç ma::i, artık bütün 
tııliııf . burasına sokulan f enalıklariyle eski mezarlıkla· 
asri erıt mezar hklar yeni ve ra gömüldü, yeni ve asri me· 
lcşlir~ıl~zarlığa nakledilip bir· zarlıkta yt:ni ve layik bir 

· 
1 ıyor. yaşayış doğuyor. 

l~te b b 

hadiseler olmuştur. Bu ha . sevkedılmektedir 
diseleı in Rus askerleri ara· Parı 2 A A l-{ 

b. 
5 

• .. · - avas ~jaıısınııı Çornoçidt!n aldıg~ ı sındaki inzibatın azlığından ır haber~ gore Kız ı d S A 
d b ' 1 or u, ovyet ~ lınan hududun 

ileri geldiği anlaşılmaktadır. a . etonarme istihkamlar inşasına süratle dt!varn etmt'k· 
Fin mehafili, hadisderin th~d1 ırler. Hudut mıntakasındaki halk 100 kilometre da . 

iki memleket münuebatında 1 e s1evke.dilmiş ve hudut ş~hirleri boşaltılmıştır. 
vahim safhalar yapacağı kıt· ngıl<ere ile Yugoslavya arasında 
naatinde değildir. Lo.ndra 2 A. ~, - lngiliz Malive Nezareti ile Yugos· 

Yeni Irak kabinesi lav tıcaret h:.vetı arası~ıda bu~ün müzakerelere başlan. 
• mıştır. Bu muzeıkerelerııı mezuu, harp zamanına mahs 

Bağd11d 1 A.A.- Başve olmak üzer'° lngiltere ile Yugoslavya arasında bir f ~i 
kil Nuri S?it Paşa istifa ret. muahede~i akdidir. Müzakerı·nin muvaffaki ~1~ .. t!\tmiş, yeni kabin~yi Reşid netıcelenec~ğı anlaşıl maktadır. y 
Keoylani"kurmuştur. Eski raş- Ya~ında ?ir Romen. he.Ye.tinin de Londraya gelec~ği ve 
vekil Nuri Sait Paşa yeni l~~ıltl!renın ~alkarılar<lakı Elçilerini Londraya davc:t t't· 

ır u İrlr-§tirme d .. , une kabined~ Hariciye v~zareti- tıgı .na~r~ . dıkkat: alınıı~sa, müttt:fik!erin Balkanlarda şid 
Ş.B. ni üzerine almıştır, dAetlı bır ~ ıplomatık faalıy~tiııt- geçtiklerini kabul etmt>k 

....... ---------~--~~--~--~------------1.---!l~az~ı~m~elır. - · 



~ıyfa - 2 

S'urige Ho- Fransada 
Komiseri Harp kabinesi top 

D. Ş Vardı landı un ama Paris 31 AA.- Fransız 
Şam 1- Röyter Ajansı harp kabinesi dün Cümhurre 

bildiriyor: Ankarada akde- . · Alb r Löbrünün riyase· 
dilen muah:.deyi imza\ad~k- t~de toeplanarak saat 15 ten 
tan sonra dun tayyare ıle 217 ye kadar müzakerelerde 
Beyruta muvasalat eden Fran b 

1 
t 

u unmuş ur. 
sanın Suriye ve Lübnan Ho d B k ·ı 
Korııiserı Gabrıyel Püo bu fiu toplantı a . aşve 1, 

gün Beyruttan Şama gel· Reno . Lcı~dradekt . asken 
miştir. Burada üç gUn kala konseyın muzakerele~ı hak-
cakttr kında malumat vermış bun-

. dcı:n sonra Fransada Komü 
Dahiliye vekilinin nistlerle yapılan mücadele 

ziyafeti ve alırıan tedbirleri izah ey 
· eylemiştir. 

Ankara 1 A . A. - lstan Ayan Meclisinin hakiki 
bul~ İzmir ve Adana gazete· cels~ halinde toplanacağı 
lerinin sahip ve başınuhar · ve bir haftaya kadar da par 

r\rleri şerefine bugün Dahi- lameııtonun içlimad başlıyaca· 
]iye Vekili Faik Öztrak tara ğı haber verilmektedir. 
fından bir öğl~ ziyafeti veril- lsveç Üzerinde tay 
miş ve ziyafette H ı.rıciye-, Ma 
arif, inhisarlar, ticaret, Sıhhat yareler 
Vekilleri \le Necip Ali Kü • lsıokholm 31 A.A.- Dün 
çüka, Vehbi Demirel İ;,;veç sahilleri üz~rinde Al· 
hazır bulunmuşlardır. man olduğu zann~dilen dört 

Çocuk Esir geme 
kurumunun faaliyeti 

Ankara lA.A.- Çocuk 
Esik·geme Kurumu Genel met 
kezinin neşrettiği istatistiğe 
göre 940 sene~inin ilk üç a 
yı içinde Kurumdan faydala· 
nan çocukların sayısı28312dir 
Bu arada 2224 basta çocuk 
muayene Vf'. tedavi edilmiş

tir. 2185 çocugun dişleri mu 
ayene olunmuş, 36 çocuğa 

elbise ve ayakkabı verilmiş, 
6184 çoruk ve annesi kuru· 
mun sıcak banyolarından is· 
tifade eylemiştir . 

Kurum ayrıca 85 çocu 
ğa 270 lira para yardımı 

da yapmıştır. Hala kurumun 
ana kucağı müessese-sinde227 
yavruya daimi bakım yapıl· 
maktadır. 

Beden t:rbiy~si~ is- li 
tişare heyeti 

Ankara 1 A.A. - Beden 
terbiyesi Genel direktörlüğü 
istişare heyeti bugün .

1
Gene· 

ral Cemil Tanerin Reisliğin 
de toplanarak müzakereleri· 
ne başlbmıştır. 

Toplanlı üç gün sürecek 
tir 

Sivaslı öğretmenler 
geliyor 

Ankara 1 A. A. 
• mesler tatilinden .. .. 

Sö· 
istifade 

eden Sivas Öğretme nlt>r -. n • 
den mürekkep bir grup, baş 
larında müfettişleri olJuğu 

halde Adana ve H.tt.lyJ g~t· 
mek üzere ,bugün Sivastan 
hareket etmişlerdir. 

Hatay tarihi ve 
coğrafyası 

Hatayın tarih · ve coğraf -
ya bakımırıJan etüdünü yapa 
rak b:r f'Sl.:r lıpzırlamak üze· 
re Lise hocalar ile hariçte: 

· bu işle[; uğraşan zevattan mü 
rekkep bir komisyon teşkil 
eJ\lmiştir. Evvelki gün= ilk 
içtimaını ! yapan komisyon 
azası kendi aralarında iş:bö
lüınü yapmıştır. 

tayyare 6 t,in me~re yüksek 
ten uçmakta idi. lsveç top
ları faaliyete geçmiş ve tay 
yareler uzakldşmı~lardır. 

Velsin iki mani
dar mektubu 

Paris 1 A.A.- Amerika 
Hariciye Müsteşarı Vels, Pa 
risten aynlmadan evvel Po
lonya Cümhurreisi ile Hari
ciye G:ıztrına birer mektup 
görıde<miştir. Vels bu mek 
tuplarda kendilerile yaptığı 
görüşmelerin Polonya mille
tiiçin çok faydalı olacağını 
beyan etmektedir . 

Amerikan fabrika
larında yapılal'j tay 

yareler 
Vaşington 1 A.A. - Ame 

rikan fabrikalannda halen 
müttefikler hesabına ayda 
dört bin tayyare imal edil
mektedir. Amerikan fabrika 
ları l temmuzda bu imalatı 
ayda dört bine çıkaracak ted 
birler almaktadır. 

Fransan•n R Dma 
Elçisi P a ri~te 

Paris 1 A .A.- Fransa 
nın Roma Elçisi Fransuva 
Ponse, Başv~kilin daveti Ü· 

zerine bugün buraya gelmiş 
tir. 

Aımanyada hazırlıklar 
Bern- Aımanyadaı1 bu 

raya gelen haberlere göre 
Alman donanmasında mühim 
hazırhklarlar göze çarpmak 
tadır. 

Diğer taraftan 48 yaşına 
kadar olan ihtiyatlar da si
lah altına çağrılmışlardır; 

Finler tekzib ediyor 
Helsinki 31 A;A..- Molo 

tofuıı nutkunda fın landiyanı n 
sou harpte 65 bin Ölü ve 
250 bin yaralı verdiği hak
kmdaki sözleri Fin!ilndiyada 
fevkalade mubalagalı bir ra
kam olarak telakki edilmek· 
te ve bu miktarın, Fin ordu· 
sunda harbeden e~ad yekfi· 
nunun fevkinde olduğu bildi 
rilmektedir. 

YENIGON 

Almanlar 
Romanyadan pet· 
rol yerine tebes

süm a.lmış 
Fransızca Parisuvar gaze· 

tesine Belgrettan bildiriliyor: 
BükrE-şten öğrenildiğin e gö 

re, Doktor Klodius ile Ro
men hukumeti arastndaki mü 

zakereier hD.lı gitm emektedir 
Alman murahhası yapm1ş ol
duğu acil teklif ile şunları 
istemekted iı. 

1) Almanyanın Tunadaki 
fı)otillasının yakıcı madde hu 
susunda beslenmesi ve bu 
petrol iin Almanyaya verilmiş 
olan petrol kontenjanının dı 
şında tutulması.. 

2) Alman sanayii tarafın · 
dan verilecek yeni makineler 
vasıtasile Romen petrol ku
yularrn ın işletilmec;İ . 

Rom"'n ticaret nazırı Mös 
yö )lrislu, bu tekliflere cP.va 
ben, meselenin, yüksek pet· 
rol komiserliğine havale olu 
uacağını ve bahse mevzu 
makamın meseleyi istediği 
zaman tetkik edeceğini nazi 
kane bir şekilde bildirmiş-
tir. 

Bu cevap iki gün evvel 
verilmiş ve biraz olsun suku 
tu hayale uğrc..yan. Doktor 
Klodius idaresindeki Alman 
iktisat heyeti ertesi gün ça· 
lışmamışdır. 

Finlandiya yardım 
istiyor 

İstokholm 1 A.A.- Şi
mal devletlerinin mümessiJle 

ri bugün burada gizli bit 
tor lantı yapmışlardır. Top· 
lantıda neler ko rnşulduğu 
hakkmda sıkı bir ketumiyet 
mı,hafaza edilmekle berabc>r 
şimal devletlerinin ittifakının 
gorü.şüldüğün e muhakkak 
gözile baktlınak tadır . Frn 
landiyayı temsil eden eski 
Hariciye Nazm Taner, Fin
landiyanın imarı için yardım 
istemiştir. 

ilan 
Eytam sandıkları muame· 

lat ve hisabatı tasfiye edil· 
mekte olduğundan ~Alacakh 
ve borçlu olanların Antakya 
C. Müddei umumilikte teşek 
kül etıniş olan eytam tasfi
ye komisyonuna bir ay zar
fında bilmuracaa hisaplarmı 
tetkik ettirmelt~ri ve aksi hal 
de- mesuliyeti maEye kendi
lerine ait olacağı ilanen bil· 
dirilir. C. M. u. M. 

ilan 
Hususi Muhasebe müdürlü 

ğünder.: 
Antakyanın Buhşin köyü· 

nün 184 mahzar ve tahrir nu 
m.<lrasile mukayyet arazi Elre 
milat mevkiinde kain (2) hek 
tar (9) ar (93) metre murab· 
baı mesehasinde 193 !ira kıy 
metinde ve ayni mevkide 189 
mahzar ve tahrir numaralı 
(67) ar (58) metremuraı.>baı 
mesehasında (41) lira kıyme 
tinde yine ayni mevkide 190 
mahzar ve tahrir numaralı 
8 hektar 9 ar 7 3 metremurab 
baı 486 lira kıymetine ait 
tanzim olur-ıan ihbarnamenin 
muhatibi bulunan Buhşin kö
yünde mukim Cebrail oğlu 
Circinin mahalli ikameti meç 
hul olduğu anlaşılmakla ga· 
zete ile ilan edilmek sureti· 
ı~ ihbarname tabliğ olunur. 

ilan 

Güvetı ~ 
Sigorta. 

Sosyetes'. : 
rk' Sümerbankla Eın a u~ 

tam Bankasının kurull1 ~ 

T AMTÜRI< ·gu ~ 
Ve en güvenilen 51 

şirketidir. 

Hayat, 
Yangnı .. 
Nakli!J°, 

Ve her türlü kaza ~~ 
1 .. "t şarl 
aranızı en musaı ~ 

tediye kolaylıklarile ya 
MALINIZı 

·ıı 1 • 1 
Ateşten ve denıı ~ 

kunç ihti mallerindeJJ 
korur. .

0 
İstikbalinizden ef1l1 ~ 

mak ve huzurla Y' 
için, 

Malınızı, canınızı . e 
Güven Sigorta şirketıO 
gortalattınnız. ~ 

Hatay ...,Acerıl3 

Rıza AJtok 
İskend& 

llan ~ 
An~akya icra meı:Jl~ 

dan: 
·"e Antakyamn Sa\ihı, ~ 

hallesinden Sübhi B•9 
Antakya halkmda0.

5 İlyas oğlu Eleksiden
5

1 ı 
Aram Haçaduryana borçlu etmiş olduğunuz 62, 

ManioJ Koçunyan veı esesinirı mukabil antakyanırt 
04

) 
Kmkhan kasabası dahilinde mmtakasında kain (2 ~ 
107 tapu numaralı ve şarkan lı akarın nısfmı üç t~' 
keçeci Eth~m ve Tanyel Za· detle mumcaileyhe teri 
feryan haııe~eri garben Lion mi şolmanıza ve vad ' 
Aşçıyan ve Matyos Polatyan lülüne rağmen borc00

1
, 

haneleri şimalen ve cenuben demediğinden naşi 'f 
umumi yol ile mahdut hamı dairemize müracaa:l• jf 
mın tamamı üç sehim itiba· paraya çevrilmesin• o~ 
rile 1000 bin lira kıymetli olmasına binaen 94_1~(. bir sehmi Kırıkhan icra dai- numarasma kayd edı ~ı 
resinde açık arttırma ile 10 sulen namınıza çıka'' I 
mayıs 940 tarihine müsadıf me emri mahalli i~'~ 

Elektrik şir
keti hisse
darlar~na 

cuma günü saat 9 da satıla- zin mechuliy~tinderı ~ 
t.. 'd . d tt 1 , caktır. Bu bapta 11 ı arttırma posta t aresm en jcf 

şartnamesi 15 nisan 940 ta· geri gelmış olmakla. ;f 

Halep Elektrik Şirketindc>n 
"An takyaElek tri k şirke ti,, 

hissedarlarına malU mat: İda
re he eH 3kinunue vvel 939 
tarihinde akdettiği fevkalade 
umumi toplantıda kendisine 
verile.ı salahiyete istinaden 
şirket merkezininHalepte Se 
bil <:addesinde(Antaki) bina· 
sında kain Bay (Berııe<le) 
nin hanesine naklint> karar 

1 ibinden itibaren herkes ta- jflas kanununun57~~\1, 
rafından görülebilecektir. delaletile hukuk usulıı41 ~ lp0 tek sdhibi alacakhlarla meleri kanununun 1 ıe 
diğer alakadarların gayri men teakip maddelerine l 
kul üzerindeki haklarını husu tebliğa.tın ilanen Y8J

11
f 

sile faiz ve masrafa dair olan karar \'erilmiş . ~J ,eıı 
iddialarını evrakı musbite le- ilan tarihinden ı tıbll·ıi'' 
rile 20 gün iç\ııde icra dai- ay müddetle hakk• ~ile 
resine bildirmeleri aksi hal- mahfuz kalmak şad / 
de hakları tapu ~icilile sabit müddet zarfında . ~~ 
cAmadı~ça satış bedelinin pay şifahi veya yazı ıle. ~I' 

1 • . b"Jdıf. !aşmasından hariç tutulacak ata ıtırazınızı ı . ı~ 
iarı ve talip olanların yukar niz takdirde cebri ;• 
da kıymetin yüzd~ yedi buçu devaml..ı rehnin parll~~ 
ğu nısbetinde pey akçasını -rilmesi suretile bofC ~' 

"}]" b" b k t bl' v 111• vermiştir. veyahut mı ı ır an anın n .. e.cegı e .. ıg ilİ~ 
Nahiye h hrirat teminat m~~t~bunu beraber kaım olmak uze: j 

k ,.. ·b· 1 k getirmelerı ılan olunur. nzr. __ ...,..._ __ / 
atı ı a ınaca H'"k" t d-d . d 

VT' t k d u ume ca esın e A' 
H~sa;~az:S~n::~~ı~~üvenç,ç ,;;l rııanLokant'' 

nahiyesi ı.o. li~~. asl.i maa.şlı Q0 ll,:, .,/ 
tahrırat katıplıgı munhaldır. Ağız tadile"yem~k yeme!c istiy~nler ,bu arzula 
Orta o~ul mc zunu ola~lar ı;ak (Çağlayan ) lokantasında tatmin edebilirle.r· e~Y, 
dan talıp olanların 5 Nısan Yemeklerin söz götürmez nefaset v~ ~ezzetı. e"I, 
940 tarihine ~~dar Vilayete külpes: ntleri memnun. ~decek kadar mükemrnelb~~ 
muracaatları ılan olunur. içkilerın envaı ve en ıyı mezeler yalnız burada J1 
·~<%%it.fl'"amsn • Bütün bu nefaset ve konfora 'rağmen fiatl~~ıef Neşriyat Müdürü: ucuzdur : Çorbalar 5 , sebzeler 8 , etli yemeıv 
Seliın ÇELENK d dıtf 
C.H.P.Matbaasmdabaslmıştiı ı!kara ve omletler 12 ile 15 kuruş Rrasm a 


