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Çember/enin nutku 
lngiJiz Başvekili digor ki : 

k' Türkiye ile yaphğımız anlaşma, Bal-

anıarda sulhun idamesini temin etmiştir • 

o·1. Londra 2 A A - İn· le devam etmek lazım geli-c.ı ız b k" . . . 
b .. caşve ılı Çember!ayn yorsa, Almanyayı mağlup et· 
ugun ··x.ı k l<. Og eden sonra Avam mek için ablukayı daha sı • 
'•narasında çok m~him bir ]aştırmak lazımdır· 

nutuk ·· b k- A lngi\" soylemiştir. Başvekil, C'!nu i şar ı vrupası · 
nin ~~tt:- Fransız işbirliği • nın vaz\yetine gelince : Al· 

Milli Şef 
Tazim teline cevap 

verdiler 

" İnönü,, zaferinin yıldö· 
nümü münasebetile Halkevi 
Reisi tarafından Milh Şefi · 
miz İnönüne çekilen tazim 
ve minnet telgrafına Blryük 
Şefimiz aşağıdaki cevabı ver 
vermişlndir : 

Samih Azmi 
Halkevi Reisi 

Antakya 
Muhabbetinize ve asil 

duygularınıza teşekkür edu· 
nı, ; .. k ıkçe daha sıklaştığı _ manya, bizim hedefimizin 
son ku sek harp konseyinin Balkanlarda sulhu bozmak 

ara ·ı b olduğunu iddia ediyor. 1Bu rım. 
zaferde rı e u işbirliğinin d T ismet lnönü 

Halkevi Reisinin 
ede _n sonra da devam iddia tamamen yalan ır. ür 
tiıı ~cğıni , bitaraf devletle . kiye ile yaptığımız anlaşma
nc ll'ı Undan k~ndi kendileri· lar, Balkanlarda sulhun ida· 

ana ,. k l d mesine yardım •etmiştir. Bal Olttıad .,. ..,ı .~rma arı oğru 
lerine 'dını soylemiş ·ve söz· kanlardaki İngiliz ı\efirlerinin 
tir ki : cvam ederek demiş- Londraya daveti, bu mem • 

,, leketlerle ekonomik ve siya 

Rar· -. E'.ğer medeniyete as- si münas~batm inkişafmı te· i lahrihat yapmak •ureti· min maksadile oloıuştur .• 

agrnis gazetesinin 
bir'l. makalesi 

telgrafı 
lnönü zaferinjn yirminci 

yıldönü ı.ünü içtt-n geleıı 
heyecanla bugün H"Jke v 
]erinde kutlayanAntekyalıların 
bu vesile ile de tazimlerini 
yüce katınıza sunar. vatan 
hizmetinde ve yüce Şefleri · 
nin emrinde daima eşsiz za· 
forler yaratmağa hazır ve ka 
dir olan milletimizin bir cüzü 
olarcıkbağlılığımızı tekrar f"der 
ken tebrikleri..ıizin kabulüııü 
istirham eyleriz . J/ Q B k / • • • Halkevi Reisi . rp aJ Q n ara nlÇln Sl• Sanıih Azmi 

• 

d Londradaki Yunaulı-
Çiink·· rayet e emez ların bir cemilesi 
d U Balkan d~vletlerinin arkasında Londra 2 (.ı. 8 ) --·· Lon· 

keuvarnıı olarak sulh lehinde bulunan drada bulunan Yunan gemi· 
\' ciler birliği, Anadolu fela· 

p 1"et}i bir Tiirkiye var, Balkanlar ne ketzede:eri için kendi arala· 

l ~ 0 ny ave ne de Fiolandiyaya bt:nzemez rında topladıkları 250 İn· 
• 

0rıd, a ' . b d c lk 1 .. giliz liraspu bir çek halinde 
• nin d' - Tinıes gazetesi- ve ıC'a ın 8 oa an arın mu· Londra Büyük Elçimiz Dok 
zı"o •ı>lornatik muharr"ıri ya- I dafaasını temin için mütte·h tor Tevfik Rü--tu·· Arasa tev· 

J r: fik orduların orta şarkta ta v 

Al ki d · di eylemişler ve bu paranın hlany . l şit edilmiş oldu arına aır 
Ccrıubu Şa akı~ın merkezı ve teminat vermişlerdir. Ankaraya yollanmasını rica 
Yaptı~, "k _r ı Avrupada da Nihayet Balkanlarda bir etmişlerdir. Doktor Rüştü 

~ 1 hısad- t "k l Aras çeki almış ve Yunan ll'ıukabeıe cd ı . azyı .a . na~_ı de İtalyan nüfuzu vardır .Al kk 
lakcrc hu el:>ıleceğını mu· man 1 üf uzuyla ber~~er git: gı-miciler birliğine teşe ür 
İtıgili· susun da Fransız ve mekt~ ise de bu nufuz aynı etmiştir. 
Sabır: ~azıtları bir müddettiı zamanda halyan menfaatleri Ada na 

A ız anıyorlardı. ni de göz"tmektedir. l • 
telle l~an diplomasısi basi· G L VeygaPd öğ~etmen erı 
ikti are"'et ediyor. Fakat • • Bir kafile dün Ha-
k·· s~di bakımdan Alman"·a Pariste beyanatta t ld" 
. uçuk d . . ! b 1 ndu aya ge ı 
tıcar cvletlerı kendısıle · U U Adana öğretmenlerinden 
rn kette bulunmağa sevket Paris - Şark orduları baş 1 .. kk 55 k. Tk b" k f 
s ef İçin büyük bir faaliyet kumandam General Veygandf "ı ıure__ ept t t' ıl~ı dı ı.r t'f a ı 
ar ed' .1 S · d e somes r a ı ın en ıs ı a • l"f( 'Yor. Fakat Alman tek tayyare ı e ansızın urıye en d' d k d.. l k d 
ı eri 0 d . . bu a a gelmiş ve Başvekil e e ert> un s en eruna 

etfk( . erecedır kı kabul R r Y •1 · b' ··ı-k t ve oradan şehrimize gelmiş· 1 en takdirde bu kü ük oyno ı e uzun ır mu a a . 
devleti . . . _ . ç yapmıştır. lerdır. . 
ol kerın ıs~ıklalı haleldar G l t .1 t Maanf mensupları tarafın aca tır enera gaze ecı er ara. 

Balk · . . fından kendisine sorulan su· dan karşılanarak otellere 
da· d an devletlerınm arkasın allere kısaca şu cevabı ver· yerleştirilen misafirlt-r dün 
b I cvanılt olarak su\ıı lehind~ miştir: , şehrin temaşaya değer yer· 
u Unaıı k ti" b" T"' k" B d k v d uvve ı ır ur ıye " en, nere e ateş çı arsa !erini gezmiş ve akşam saat 
ar •.~: . oraya koşmaya amade bir 5,30 da lsmetpaşa ilkoku -

d' 1 Urkıye Balkanlarda şim itfaiyeciyim. lunda şereflerine verilt!u 

1 'Ye \radar birbirlerini kıska- İngiliz kralı tayyare- çay ziyafetinde hazır bulun 
ıan komşular arasında bir "l · d • muşlarôr 
~~~şma yaratmaga büyük bir c~ erde n(ışa)n ~~r 1 Ziyafe~te Valimizi~ hüku 

at ve ihtimam ile çalış· on ra a.a. -- man~~- met erkanı ve Maarif m . 
•naktadır. Müttefikle d T- . ya yapılan son akınlarda bu en 
kiye il b be d" r e .. ur yük muvaffakiyet gösteren in- supları hazır bulunmakta 
. e era r ır. O mutte · · · · "d· S t "' 30 k d d fıklcr ki son 1 •• d gılız tayyarecılerıne buoün ı ı. aa o, a a ar e -

k • ıy ar ıçın e Bal 6 d d ·ıı· 
an milletlerine B lk kral tarafından nişan verilmiş vam e en çay a mı ı oyun 

hükumetlerine k vde' . a an v~ ilk defa olarak bu mera· lar oynanmıştır. Ôğr~tmen-
1 . . en ı sıyc:set· . d . 1 1 . 1 l b .. .. 7.( d cnnı anlatmat l sım e nı~an a an arın at ele· er ugun o~ e ~n sonra 

a ça ışmıılar ri de hazır bulı..nmuşl~rdır. şehrimizden ayrılacaklardır, 

Şehir işlerimiz 
Belediyeden neler istiyoruz? 

Numara 3 
Hergün sevı! seve yediği

miz yaş ve kuru sebzelerin 
satıldığı bir yer var, buraya 
"meyve ve sebze hanı., der· 
ler. 

tüyler ürp.:-rten mikrop yuvası 
ve yür,..kler sızlatan iğrenç 
pislik sene\erdenberi böyle 
devam edip giderken, Beledi 
ye bu hale lakayd kalmakta 
ve hiç bir hareket eseri gös
termt'mektedir. 

Sözde meyve ve sebze 
hnnı vazifesini gören bu pa
zar yerinin ne feci bir pis· 
lik içinde yüzdüğünü görürse 
niz ağzınıza bir daha meyve 
koymağa cesaret edemezsi · 

Dünyanın en nefis meyve 
ve sebzelerinin bu mürdar 
yerde alınıp satıldığını gör· 
mek çok acıdır. 

Belediye bir hal yaptıra· 
mıyorsa - ki bunu bir ma· 
zeret diye kabul edemeyiz. -
bütün bir şehir halkının sıh
hatim tehd!d eden bu pislik 
ve mezbele deryasının temiz· 

nız . 

Bir kısmını çiy olarak ye· 
diğimiz bu meyve ve sebze· 
lerin satıldığ1 yerin bir köş~ 
si hayvanlara ahır vazifesini 
görürken, dij{er bir köşesi 
de insanlar için sidikhAne 
olmuştur. 

liğile olsun alakadar ola· 
maz mı'(. Beledıye doktoru 
burasını kontrol ederken bu 
vaziyeti umumi sıhhat kaide· 
teriyle kabil telif buluyor mu'( Bu yüz kızartan manzara 

Başvekili- Bu akşam 
mizle Komedi Fransez Anka 

Roınen Başvekili ra radyosunda 
arasında temsil verec~k 

Anura 2 (a.a.) - Zelzele E Ik' ·· p · t b 
mınti\kasmda Romanya kralı vve ~ gun arıs en u·. 
K 1 · d"I --ek : raya gelmış bulunan komedı 

k .. .. f R Fransez heyetı bu akşam An· 
aro namına ınşa e ı e.. 1 . 
oyun masra ının omanya . . 

parlamentosunda kabul edil- kara Radyosunda .bır !emsıl 
· ·· b t" 1 R vereeek ve temsıl tam saat mesı munase e ıy e omen 

Başvekili Tataresko ile Baş· 18 de başlıyacakltr . 
vekilimiz Doktor Refik Say· Radyasu olanlara bu mü· 
dam ara~unda çok samımı him fırsatı kaçırmamalarıııı 
telgraflar taati edilmiştir. ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

EN SON DAKiKA 

Milli ,.~ef lııönü 
lngiliz elçisini kabul bzlgura
rak bir buçuk saat konuştular 

Dün akşam Komedi Fran.;;ezin temsilin ' 

de h .. zır bulunan Mili Ş~f artistlere 

iltifatta bulunmuşlardır 
Ankara 3 A. A. - Milli Şef Cümhurreisi İsnwt lnô· 

n_ü. ~ugiin öğleden sonra İn2'ilterenin Ankara büyük El
çı~ın~. kabul b~y.~rarak kendisile bir buçuk saat görüş -
1?uştur. Bu goruşme esnasın~a Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu da hazır bulunmakta idi. 

Ankara 3 A. A. - Komedi Fransez artistleri dün ak
şam Halkevinde ilk temsillerini vermişlerdir. Temsi)Jt' 
Cümhurreisi İsmet lnönü ite refikaları, Başvekil Vekillt'r 
Büyük Elçiler~ m7buslar ve Kordiplomatik hazır' bulun· 
muş!ur. Muva_ffaktyetle temsil edilen piyes arasında Ko
medı Fransezrn Kızılay menfaatine temsil vereceğini bil 
dirmesi sürekli cılkışlarla kaqılanmıştır. 

C~mhurreisimiz temsilden sonra hususi localarırda Ko· 
medı f ransez artistlerini kabul buyurmuş ve Fransız 
Ilüyük Elçisi artistleri birer bire-r Cümhurreisimize tak
dim eyJemiştir. Milli Şef artistlere iltifatta bulunmuş -
lardır. 

Temsilden sonra Fransız Büyük Elçiliğinde bir s
11

pe 
veril~iş ve ~upede Başvekil ve vekiller, Elçiler. Kordip
lomatık ve bırçok mebuslar hazır bulunmakta idi. 

lngiliz kabinesinde değişiklik 
Lo11dra 3 A ~.- Hc>ber. verildiğine göre Başvekil 

Ç~mberlı_y~ kabı~c~e .. mühım değişiklikler yapmu~a ka 
rar vr.rmıştır. ~ılh. Mudafaa ve Harbiye nazırları Jeği· 
şecek, harp k~~ıne:;ı azaları arasında da becayişler yapı 
lacaktır. Tadılatın 5ııümüzdeki haha içinde yapılmas, 
muhtemeldir, · 

•• 



Kunduracılar 
birliği 

Dün idare heyeti 
seçti 

Kunduracı esnafı dün ak 
şam saat 19 da Halkevi sa
lonunda toplanarak yeni ida 
re heyetini seçmiştir . Top · 
Jantı aynı ~amanda samımı 
hasbihale vesile olmuş ve 
y.ıpılan intihabat netices in · 
de en çok r'!y kazananlar • 
dan aşağıda adları yazılı o
lanlar idare heyetine seçil -
miylerdir. 

Reis : Reşit Karaman 
Katip :Jhsan Fahri 
Veznedar : Emin Hamit 
Azn : Suphi Ôztürk 
Aza : Halef Bilen 
Aza : Mehmet Akıncı 
Aza : Neşe t Saracoğlu 
Yeni idare heyeti bugün 

hükurıı ete beyannamesini ve· 
rerek faaliyete geçecektir. 
Muvaffakiyet dilt"riz. 

Deııaı Şakir öldü 
Altmış senedenberi hü · 

kumet ve Belediye dellallığı 
vazifesini gören df"llal Şakir 
dün öğleden sonra ölmüştür . 
Merhum şehrimizin tipik si
malarından ve hoş suhbet 
90 yaşında bir ihtiyardı. 
Kendisine tanı ıdan rahmet 
diler, kederli ailesini taziye 
ederiz. 

Yaralama 
Hassa kaza')ının Demrek 

köyüH<le oturan İsmail oğlu 
Yusuf gecdeyi n misafireten 
gitti~i komşusu Mehmedin 

1 
evinden çıkarak kendi evine 
gitmekte iken meçhul bir 
C1dam tarafından atılan kur· 
şu:ıla sağ bacaRından yara· 
lanmı?~ır. Suçlu hakkında 
tahkikat ve takibat yapılmak 
tadır. 

Hayvan hırsızlığı 
Yayladağ kazasmın Alanl 

çiftliğinde oturan Mehmed oğ· 
lu Alinin ahırından bir inek 
çalıııdığı ihbar edilmesi üze· 
rine yapılan araştırmada hay· 
vanm Suriyeye götürüldüğü 
te~pit olunmuştur. 

Teşebbüsat neticesinde hayvan 
Surİyt'den geri alınmış ve 
h\rsız hakkında tahkikat ve 
takibata başlanmıştır . 

Yeni tayin ve nakiller 
Antakya Kız Lisesi baş· 

muavinliğine, Kız li s t>Sİ coğ· 
rafya ögretmenı l3t dia Al(>v, 
İskenderun orta okulu tabii
ye öğretmeııliği11e Fransızça 
yardımcı i)ğretmeni Abdül 
latif 13a~açık ilaveten, Kadas 
tro Müdiirlüğü fen memurl u 
ğuna Anketra kadastro mü· 
<lürlüğü fen memurlarından 
lbrahim Hakkı tayin edilmiş· 
indir 

Şekar satışa 
İskenderun maliyesinde 

bulunan lSS • buçuk çuval 
ş ker 26,'3,940 tarihinde ta· 
)ipleri tarafından sürülen 
pey ba<ldi layıki bulmadığın 
dan ihalesi 5,4,940 tarihine 
bırakılmıştır. 

Taliplerin lsken<lerun mal 
ınüdürlüğüııe müracaatları 

-
ikinci kağıt 
fabrikamız 

İnşaat bitti 

Elektrik şir
keti hisse
darlarina 

/(aneil f eb
liğat 

J/an c 
Antakyanın Salkiye ~~\!ii 

de Sögütç~ mevkiinde lJ 
va şimalen Mehmet .5e~ • S
lu Hamo garben macırııt 
şitvi cenuben tarik ile ç 

İstanbul- lzmitte kurul· 
makta olan ikinci kağıt fab · 
rilCamızın inşaatı bitmiş ve 
montaj işi de sona ermiştir. 
Kağıt Fabrikalarımız muh
tııç olduğu ham maddelerin 
hepsi memleketimizden tt-· 
miu edilmek üzere bütün 
tedbirler alınmış, müesse 
se lazım gelen yerlerde tesi 
sat yapmıştır. 

ikinci kağıt fabrikasında 
gazete, kitap ve mt"cmua 
kağıt larile sıgara ka· 
ğıdı imal ~dliecektir. 

lstanbuldaki Al -
manca gazete ka

patıldı 
htanbul - ş .. hrimizde 

intişar eden Almanca " Tür 
kişe Post ., isimli Alman ga 
zetesi, icra Vekilleri heyeti 
kararile kapatılmıştır. Kara· 
ra sebep, memlek~tin siyasi 
menfaatler~ne aykırı görülen 
neşriyattır. 

. ltalgada 
Sivil seferbe"lik 

Roma 2 (a a.) - İtalyan 
Kabinesi bugü ıı Musolininin 
riyasetiııde toplanarak mühinı 
kararlar almıştır. Bu kararlar 
arasında, harp zamırnı sivil 
halkın seferberliği meselesi 
de vardır. 13 yaşından yukarı 
kadın ve erkek bütün İtalyan 
lar sivil seferberliğe tabi ola
rak vazife göreceklerdir: 

Nazi nümayişi yasak 
edaldj 

Halep Elektrik Şirketinden 
"AntakyaElektrik şi r kı=·ti ,, 

hissedarlarına ınallimat : İda
re he · eti 3kanunuevvel 939 
tarihinde akdetı i ği fevkalade 
umumi toplantıda kendisine 
verile.ı salahiyete ist inaden 
şirket merkezioinHalepte Se 
bil c:addesinde(Antaki) bina· 
smda kain Bay (Bernede) 
nin hanesine naklint> karar 
vermiştir . 

Erzak münakasası 
Antakya Hastanesi Başta

bipliğind~n : 
Hastanemiz için alına · 

cak 19 kalem ~rzakın 
'l6,3,940 tarihinde yapılan 
münakasasrna talip zuhur et· 
mediğinderı ınurıakasa 10 güı ı 

temdit edilerek 8,4,940 pa
zartesine tecil olunmuştur . 

Taliplerin miiracatları. 

Kayıp şahadetn .., me 
321 Jenesinde aldığım 

RüşJiye şahadetnamesini by 
bettim; yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur . 

Abdullah Türkmen 

ilan 

An~akya icra memurluğun 
dan: 

Antakyanm Sıtn Mahmut 
hiristiyan mahallesinden ölü 
butros oğlu Circi ve kardaşı 
Tidosi ve hemşireleri efdu
kiye 
Antakyanın Affan mahalle 

sinden Selim Sahilli oğlu Nu 
mandan istikraz etmiş oldu· 
ğunuz 40 Osmanlı alhnına 

mukabil Ant~kyanın üçünrü 
mmtakasında kain (597) par· 
sel numaralı gayri menkulde 
olan sehimlerinizi beş sene 

nüddetle mumaileyhe terhin " e ' 
miş olmanıza1ve vadenin:hululu 
1 ne rağmen borcunuzu öde=
mediğinizden naşi alacaklı 
dairemize müracaatla rehnin 

li bir kıta .J.:ığ ve bahçe 
15 senedenberi tahti t~ 
ve temlikinde olduğ ~ .. t"'b yeniden tapuya tescılı 
eden hoca zade Abd"~ 
man oğlu Halefin ta1, 
mebni Öu gayri menk"1~; t 
heti aidiyeti ve huku~" l~ 
rufiyesinin tahkiki içıı> ~ 
910 tarihinde mahalliil" f 
mur gideceğinden bu.;,. 
de bir ayni hak idd1 

bulunanlar varsa tabld~ 
nünden evvel tapu sic1 ~ 
hafızlığına veyahut a)"'~ 
de mahaJlinde bulunac'Jft 
mura ellerhdeki tebli'P 
birlikte müracaatlıtrı ili paraya çevrilmesini istemiş 

olmasma binaen 940 senesi nur. 
894 numarasına kayd edilere~ /lan 
usu\en namınıza ç•karılan ödt 
me emirleri mahalli ikameti Antakyaııın Sinauye ~" 
nizin mechuliyt-tinden bahsi· de şark:tn sahibi senet

1 le posta idaresinden tehliğsi2 riki garbcm Devriş ok~ 
?e,_ri gt"lmiş olmakla i~ra ve muş gazeli şimalen asırİ 
ıflas kanununun 57 ncı mad- cenuben tarik ve şarke- .rl 
desi ddaletil: hukuk usulü garben sahibi;senet "e ~ 
muha~eme~erı kanunu~ıunJ141 malen Ası nehri curııl; 
ve muteakıp maddelerı,e tev rik ile m~hdut 2 kıta ile 1 

fikan tebliğatın ilanen yapıl- bahçe ile dört tarafl•'~ 
Anbıkyanın Salkiye köyün masına karar verilmiş oldu- bi senet ile mahdut i~' 

de ve Mişat arki mevkiiııde ğunıl.ın ilan· tarihinden itiba- evin kadimden beri st; 
kain Şarkarı larik iaın' cenu ren beş ay müddetle kakkı olarak nizasız ve fasıl•~ 
ben Hus~yin Mısto tarlası i~irazımz ~~ahfuz. ~almak ~ar- hüsnü niyeti~ tahtı ~ 
ve Hasan k1yamet s.ıit ba- hl.e bu. mu.ddet ıçınd: oaır:· ruf ve temli\derinde ,; 
ğı, garben Riza kıyamet Sait mıze şıfa.h~ veya yaz~ ıl.e mu·. dugundan bahsile 1j 
ve Hasan hacı Mustafa ve ~~c~atla ıt~razınızı ~ıld.'rmf!dı namlarına tescili tal; 
hoca zade fad ı l ve Hüseyin gınız takdırd~ cebrı ıcraya bulunan Zeki oğlu C~ 
oğlan ve lsnıail bini Mt!hmet devam!a rehnin paraya çev· Hasan Beydun oğlu 

Hallak şimalen Sabit Ha- rilmesi yolile borcun ödene- zevcesi Sü!eyman kıı• 
san Ça,•uş · zeytun ve tdrlasile Ct"ği tebliğ makamıı1a kaim tanın taleplerine aıeb~ 
Çr!Vrili bir kıta tarlaııın 20 olmak üzere ilan olunur. gayrimt"nkullerin cihej 
~ene<lenbt> ri tahtı tasarruf ve j J UD yeti ve hukuki tasar~ 

Kopeııha~ 'l. (a a,) - Da· temlikinde olduğundan bah· rinin tahkiki için l '; 
nimarkalı nasyonal sosyalistleı ::.: ıe yeniden tapudan tescili· Eytam sandıkları muame· tarihinde mahalline 
tarafından yapılmak istenen rıi t.tlep eden Hüseyin Mıstık !at ve hisaba.h tasfiye edil: gönderilt-Ct!ğinden. b:; 
bu nümayişe i~tirak etmek 1 '>ğlu mehmedııı bu talebine mekte olduğundan ~Alacakh de bir ayni hak ıtl 1~ üzere Almanyadan buraya 100. mebni bu yerin ciheti aidiye ve borçlu olanların Antakya bulunanlar varsa e 
Nazi gdmiş ve bunlar ünifor- ı ti ve hukuki tasarrufiyesi:1i11 C.111Müddei umumilikte teşek ki belyeleı le birlikte 
ınalariyle karaya çıkmışlardır · tahkiki için 13.1,940 tarilıin kül et • ııiş olan eytam tasfi· gününden evvel taP11 '/, 

Fakat polis nümayişi yasak Je mahalline cahkik memuru ye komisyonuna bir ay zar- muhafızlığına veya 0.-' 

etmiş ve halk Nazilert: te· gönderileceğinden bu yerde fında bilnıuracaa hisaplarını hallinde bulunacak .; 
cavüzde bulundu~u için po- bir ayni hak iddiasında bulu tetkik ettirmelni ve aksi hal müracaatları ilan 01

1111 

lis müdafaa mecburiyetindt! nan varsaell eri ıdeki vesaik 1 dt> nıesuliyeti mal:ye kendi- Tashih ,.J 

kalarak Nazileri yerlerine 1 b' l'kt k ·f · ·· d !erine ait olacağı ilinen bil· " · . . . e ır 1 e eşı gunun en Pazartesi 'sat' f 
ıade etm1ştır.. • evvel Antaky.t tapu sicili mu diri lir. C. M. U. M. ·•Evlenme,, başlıklı ıı' 

Bulgarıstandakı hafızlıgıııa veyahut <'gün ına- Gündüzde ki Bayan Hayrinııis~ e 
yabancılar hallinde bulunacak memu ra Bn akşam mi. yanlışlıkla Hayr•Jı 

Softa (a.a.) - Bulgaristan n~üracaatıarı ilan o:unur. y ~z erk:eğe birKız çıkmışnr. Tasbih ~ 
hüku mdi, Bulgaristanda bu· iıılllliliıılııillliıiNa••t•iıll•iıııSı;ar•ııaı•,iİlll•-~~~~~~~!!~.,~!!!!!~~!!~!V!!~ 
luııan yabancıların polise ha· "• 
ber vermeden yer dt:ğiştirme· Yerı idünya satı~z 
lerini yasak etmiştir. :ıııuvak· 
kat vize ile gelen yabancıla· 
rın Sofyada ikamet ve vilay .. t· 
!erde seyahatleri de mem · 
nudur. 

Kayıp makbuz 
Turizm Otelinde tamirat 

için kati teminat olarak An
takya Maliye veznesine yatı· 
rılan paranın 3,2,940 tarihlve 

1160-666011 numaralı ma1<uuzu 
kaybolduğundaı1 hükmü yok-
tur 

Esııt uÜRE 

Neşriyat Müdürü: 
Seliın Çl;.LE.NK 
C.H.P.MatbausıncJabaslmı~tir 

Köyün ismi Satılan ınahsu· 

Vakıf 
Hıdırbey 

Yoğunoluk 
Bityas 

!il.tın cinsi 
Yenidünya 

Hacı Habibli 
Mağaracık 
Zeytuniyt! 
Yukarı Y ,.zur 
Harbiy 

" 

" " 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" Dut Yaprağı 

Beher kilosunun 
Muhammen K. 

75 Santim 

" 
~I 75 il 

·ıs 

75 
" 75 " 75 " 75 
" 75 ,, 

Kilo tutan 
Miktarı L. K. 
25000 187 ·50 
25000 187 50 
19200 144 00 

2000 15 00 
2000 15 00 
1500 11 25 
5000 37 50 
1000 07 50 

2:i000 187 50 
30 00 

82?. 75 

. ,ıı 
yüzde 7 ,5 temıJ1 Ji 
Muvakkate n1'" 

L •1'· 
14. "06 
14 
10 
01 
01 
00 
02 
00 
14 
02 

Yukanda isimleri yazılı köylerden hicret cd~nler~ ait ve cinsi, ·muhammen JJ 
tutarı, teminatı muvakkate miktarı gösterilen mahsulat 15.4.940 tarihine l~usil 51 
tesi günü saat 14 te defterdarlık Milli emlak müdlirlügünde pazarlık suretıle 
tır. Taliplerin teminatı muvakkate ıniktannı ihaleden evvel malsandıgrn.a yatır 


