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~,i:•f alkevleri bayramı icra- J(.ek~l!er_~ 
ı....- .. •• 940 b .ttçesını mu-

{Buf u11 yurtta· coşkun feza- zakere, .. tti 

Vilaqet meclisinin ilk top 
lantısı miinasebetile 

J Ankara 20 t"'\ . A. - le 
0 hüraf /a 'kuf/unaca #,, ra Vekilleri heye ti dün öğ- Valimizle Başvekili ve Dahiliye Ve-

.. /\, leden sonra saat 3 te Baş -~ Bu .sene ryurdun muhtelif köşelerinde kil Doktor RP.fik Sayda .om 

kilimiz arasında teali edilen telgrcıflar 
SAY ıN REFlK SAYDAM 

BAŞVEKiL neltf enıden birçok Halkevi ve halk oda- keisliği altında toplanmış iır . 
Bu toplantıda 1940 malı yı· 

(11 lan açılıycır ima ait olup vekalet le r<leıı 
Ankara 

~re~ Halkevle.rinin 8 inci yıl· gelen biitç"! proı'esi ·· 
• ra,dyoda söyliyeceği nutuk muza· 

bUınümG olan 19 ~ubatı ta· ile başhyacaktır. Başvekilin kere olunmuştur. 

Ha tay Vilaye tinin ilk Umumi Meclisi bugün içtima t>l· 

ti . Meclis az,ılan H .ltay halkının da duyguları.n~ Te~~e 
1. ak B iıyük Başvekili ,niz zatı D~vletlerınıze hur· 

cJ> edecek iJk pazar 25 ŞU· tk d k flJl,:ılıA korunma " nu uıı an sonra Hal evimi- LVI ı 
bd ta rastlamaktadır· zin faaliyeti hakkında kısa 
t ~ Bu feyiz kaynaklarının 8 bir rapor ıle " Halk çocu- kanunu 

ma'1 o ur . M r · 
met \ e tazimler inin arzına b eni memur A e.ttı. . ec ısın 
bu kararını şa hsi bağlılık hürmd ve tazımlerun\e ar-

o ci yıldöniirnü yurdun her ğu " adlı bir . manzume o • 
ait ttesinde oldug" u gibi (:ebr ·1 k k d 

v unara ve on an sonra • ı zd~ de merasimle kutlana eğlence başlıyacaktır. - ııdktır. T 
1 ertip edilen eğlenreler jiı Halkevi dare heyeti 25 arasında nefis Lir müzik zi-

oat için zengin bir prog • yafeti, zeybek ve diğer mil· 
. ıDl hazırlamakti1,lır. Mera • ı · l d d 
ı1_ 1 l ı oyun ar a var ır. Davetli· 

• D smet paşa lkokulunda I k 
ı oe t er a şama kadar eğlenecek h am saat 15 te koro ile lerdir. 
eet-'ınacak olan istiklal marşı 

b Topldntıya bütün vatan-ur unu takiben Başvekilin d 1 d ı·d · 
,, aş ar avet ı ır. 

~: a.~~artz bendi MöbUigeciler 
1~endın vıkılması 12 b" 

1
. 

a · ) u1 ıra sernta i ztı ka~ar~ . katileş•i yeli bir şirket 
ed Şehır ıçınde bulunan 

ıntara ve Dullar değir • kurdular 
~fmlerine uit su bendinin Memnuniyetle haber al 
kılmnsma karar verildi- dığımıza göre, şehrimizde 
ni bildirnıiştik. Fenni ve marangoz ve rnöbliyeciler 

1~ıJıhi seb eplere ist inad ed en kendi aralarında bir ş!rkd 
ıaıl!l ediye Eııcüııı~niııin bu kurmağa karar vermiş ve bu 
ıtl~rarı Vilaye t idare mecli . kararlarını filiyat sahasına 
ılı. d k.k intikal ettirerek 12 bin lira r-~ıce e te t ı ve tasvip 
di'lildiğinden yıkılma keyfiye sermayeli bir teşekkül vücu 
11
1 k l de gt!tİrmişlt-rdir. ,) ;ı ti eşmiştir. 

Y Haber aldığımıza göre Hatayda ve bilhassa şeh
''lediye beııdte alakada; rimizJe möbliyeciliğin bu 

tlllı~nlara kararı tebliğ ede . günlrü duruınu çok mükem· 
'ı ık yıktırılması için mühlet meldir. Burada yapı:an möb-

9fecelr, yıkılmaJığı takdir- liyeleri yurdun dört köşesi 
rıı~ doğrudan doğru yıkılma ne satmak ve nefis mü!:>li-

01~ cihetine gidilecektir.. ye sanayiimize yeni ve zeıı 
B ı gin pazarlar bulmak için 

bt' e ediye Meclisi böyle bir teşekküle şidde tle 0
' Ş b t · · "h 1 u a 1çtımnrnı yapmış ı tiyaç vardı. 
:1ııtlu~ıan .. Belediye Meclisi ev Bu ihtiyacı ve lüzumu tak 

1ııtlkı gun ve di.ın de topla • dir eden uyanık möbtiyeci 
' rak kendisine mevdu işle sanatkarlarımızın bu hareke 

müzakere ve iııtac etmi ş tini derin bir memnuniyetle 

r' r. takdir ederke n, :Hatayda 
Evvdcede yazdığımız gi- başlı yan bu iktisadi uyanık-

l' Meclis bu içtima müdde- hğm d~vamını ve diğer sa· 
dilnde, yeni mezarlıktaki ai- natkarlarımızm da hem keıı 

mezarlıkları meselesini ar ~~leri ve hem de memleket 
dtll olunan şekilJ e halletmiş. ı~ın faydalı olan böyle bir
ef.hrirı yeni hudutlannı tes~ lıklt"r vücude gf'trdikl~rini 

·~ ıt eden hartayı kabul ve görmek İsteriz. 
ıı;t tik edere k daha bazı ida S .,.bzeciler birligi 
ııf ınt!selt! rİ de intac eylemiş 

resmen teş kküı fr. 

y etti 

zeyler ve elt ~rirıizd en öperim. .. 
Vali: Şükrü Sökmensuer 

VALİ ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER 
Antakya 

Vilaye t Umumi Meclisi top'antısı vesilesile ha.kk1~da 
·· t · ı t · duygular ·ı teşekkür eder mesaılerınde 

19 şubattan itiba
ren meriyete gird i 

gos erı ('il emız • 
muv:ıffakiye tler dil ~rim. 

Ankara 20 A . A . -
3780 numaralı milli korun· 
ma kanununun icra V ekill t.'· 
ri heyetine verdiği salahiyc· 
te istinaden mezkur kanun 
yüksek tastika a rzedilmiş ve 
l 9şubaHa milliiradeye iktiran 
Pylemiştir. Bin.tenaleyh mez 
kur kanun 19 şubattan itiba 
ren meriyet mevkiiııe gir -
miş bulunmaktadır . 

Ba~vekil: Doktor Refik Söydım 

SAYIN FAiK ÖZTRAK 
DAHİLİYE VEKiLİ 

Ankara 

Yeni zelzeleler 
lneboluda ve Muğla civa· 

rında evvelki g ün üç zelzelt' 
kaydedilmiş, 44 ev oturul=ı · 
mıyacak dt>recede harap o '· 
muş, dağdan odun get ir mek· 
te olan iki kişi yuvarlanan 
kayalardan yaralanmış tı :- . 
Başka hasar yoktur . 

Hatay Vilaye tinin ilk Umu·ni Meclisi bugün ilk top)aıı· 

tısını yaptığı sırada s."'ygılarının Yüksek Kat_ını:a. ar~rna 
b ·ni m·' ;nur e tli. M elisin bu kararım ş1hs1 tazıml~rım· 
le arıederim . 

Vali : Şükrü Sökmensü~r 
BAY ŞÜKRÜ SÔKMENSÜER 

HATAY VALİSİ 
Vilayet Umumi Mt!clisinin topl.~ntısı münas~beti[~. hak-

k d ·· t · ı 11 duyguya teşekkur eder, muvaffakıy~tler ıın a gos e rı e 
dile rim. 

Dahiliye v~kili Faik Öztrak 

Finler ikinci hatta 
yerleştiler 

18000 kişilik bir Rus lırkası 
imha edildi 

Manerhayının arkasında yeni müstahkem 
hatlar hazır-5ovyet t ebliğine gö,.e 

Kızılordu ilerliyor 
Helsinki 20 (a .a.) - Fin· lınız Sovyet leriıı hava hiicurn· 

landiya hükume ti, 50 ynşın a ların:ı karşı koymağa değıl 1 

kadar olan son iht iyatları da fakat Sovyet ordusunun ge· 
~ilfıh altına çağırmıştır . ri leriııi cie mütemadiye n bom 

H e lsinki 20 (.l.a.) - iki 1 bardıman ede rek nakliye 
gündenberi cep"ıelerde nisbi l kolları nı taciz ve sokl.,ye uğ-
bir sükun başlamıştı. Fak~.t l ratmakt_adır ; . . ·r ~ 
Fin askeri makamları bu ~u- ı Verılen >ır habe e ö- re. 
\cunun Sovye llerin yeni bir Fin _tayyarele ri L,. ııin 5rad 
hücumu için hazırlık J evresi dcmır yolu n~ bomb~trdıınan 
olduğu kannatiııde bulunmak· e~e rek tahrıp ey lt• ını şle rd i r . 
ta idi . Nitekim bu tahmin Eger bu haber tahak k,,k e d ~r 
teeyüd etmiş ve Sovye tle r kı · se~ bu yolJan haşka nakil va 
taları tekrar eski şiddeti yl e sıtası o l mı ya n S ovyet oı ·lu la· 
Kat·t>li berzahında hücuma rının İaşe ve malzemesi bakı · 
geçmişindir. mından ciddi bir müşkülatla 

ihracat 
Büyü~ bir İnkişaf 
la devam ediyor 

lstanbul - Son günler· 
de müttefik ve bitaraf mem· 
leketlerle diğer memleketle· 
re !,atılan ihracat maddele· 
rimiz büyük bir inkişaf ar· 
zetmeğe başlamıştır. 

Bir günde lstanbul Uma 
mndan İngiltere . ltalya,Fran· 
sa, Mtsır ve Almanyaya ya· 
rım milyon liralık ihracat 
yapılmıştır. İhraç edilen bu 
malların erı mülıim kısmım 
tütün , fasulya, arpi.ı, balık, 
yumuı ta, küçük baş kayvan 
d e rileri , nolıut , İpek koza· 
s1. meyve gibi ınaddder leş 
kil e tmektedir . 

F ethiOk yar•nt etkikltri 
İzmir 20 A. A. - iki 

gündenb~ri şehrimizd~ bu· 
lunmakta olan Adliy~ Veki 
li F ~thi Okyar Adıiyt-deki 
tı:hiş ve tetkiklerin~ dev"m 
elnıt-ktedir. 
Adliye Vekili şert"rt·fine dün 
a .. ıediye tarafından parlak 
bir ziyafet verilmiştir. 

" eni tayin ve na
bıı 

ııı killer 
Sovyet kıtaları , Fiıılandi· karşıl:ışacakl a rırıa şüphe yok· 

Sebzeciler Hirliği evvelki yalılardan çok ağır zayiat tur. 

gün nizamnamesini bir beyan pahasına zaptettikleri ilk is· FinlandiyA kıtaları , Maner· 

Felakc:tzedeler için 
Ankara 20 (a.a.) - Dost 

lngiliz hükumetine Anadolu 
felake tzc.delerine tevzi edil-

Antakva 111 ··dd · A 

ıı . . ., u eıumumı mua 
'.nJinlığm~ Hassu s 1 Y",: . b orgu ıa-
4 mı A durrahm y . an apar 

~lı ~ akya zeytin bakım memu• 
LJf ~guııla~k Mehmet Emin Cen-

ız, s enderun 2İraat .. 
lcl t k . ı· muca 

e a ıııs ığine Seyhan Zi-

name ile Vilaye t makamına ~i~ka~hra yerleşmek içi ı haymın ikinci müstahkem 
vermiş ve r esmen teşekkül ıkı gun çalı şmışlardır. h atlarına yerl eşmiş l erdir . Bu 

ederek faaliyete geçmiştir . Helsinki 20 (a a) - F in hatların birinci hatlarla :ılaka· 
.. ____ liill_lllii•~l!'I iandiyaya muht~lif m ~mleke tle r l sı olmadığı gib!, ikinci müs-

raat mücadelele tP.knisyeni d en yeni ve mühim m\kdar· 1 tahkem hnttın arkasırıda bulu· 
Sadık Seyhun nakil ve tayin da tayyare gelmiştir . Bu tay · ı' nan üçüncü ve dördüncü ihti· 
edilmişlerdir. yarelerle Finlandiyalılar, ya· Sonu 2 inci<le 

mek üzere lsleenderun lin:a· 
nına çıkarılan yiyecek ve 
giyecek eşyasından iki va· 
gon Adanaya gönderilmiştir. 
Bunlar, Seyhan bölgesinde 
yerleştirilen f elaketzt:delere 
dağıtılacaktır. 



Finler ikinci hatta 
yerleştiler 

Başı 1 incide 
yat müstahkem mevzilerine 
d~ ikinci hatla alakası yoktur. 

Sovyet tebliği ne 
diyor? 

yardım için bir karar alması 
muhtemeldir. lsveç kabinesi 
pek yakı uda bu husustaki 
kararını Finlandiyaya bildi· 
recektir. 

lsveç K,.a/ı 
Acı bir beyanna

me neşretti 

YENIGON 

Eden llan . ı 
Mısırdan tayyare ıle Antakya icra memurluğun 

Londraya döndü dan: 
Londra 20 (a.a.) _ Mtsır Bir alacag.ııı temini istifa· 

ve Filistine gelen müstemleke sı zımnrnda haciz altın1 ah· 
askerlerini tetkik etmek üze· nıp paraya çevrilmesine ka
re Mısıra gitmiş olan Do- rar verilen ve üç yeminli ehli 
minyonlar nazırı Eden dün vukuf marifetile takdiri kıy 
tayyare ile Mısırdan buraya met ettirilen aşağıda hudut 
dönmüştür. ve evsafile mukadd~r kıy· 

ll b 
. metleri yazılı gayri nıenkulün 

anen le lıgat açık arttırmaya konulmuş ve 
Vilayet idare heyetinden: j b~rinci arttırmas12.3,940 tari 
Mahcuz bir mali usulsuz ve hıne raslayan cumartesi gü· 

Moskova 20 (a.a.) - Dün 
akşam neşredilen Sovyet te b· 
liğine göre, Kız.lordu, Kareli 
berzahında ve Man erhaym 
hattı üzerınde jferilemekte o· lstokholm 20 A.A.- Is 

veç Kralı, Finlandiyaya as· 
keri yardım meselesine dair 
lsveç milletine hitaben bir 
beyanname neşretmiştir.Kral 
kahraman Fın milletinin ka 
bir bir düşmana karşı harb 
t:ltiğini ve lsvt-çin bu kahra 
man miılete muhtelif suret· 
ferle yardımda bulunmağd 
çalıştığını beyan ederek söz 
!erine şöyle davam etmekte
Jir: 

satıları maim mukabilinde mak 1 ııü saat 9dan 12 ye kadar 

lup, yeniden birçok mühim 
istihkamları zabte ylemiştir. 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 20 (a.a.) - Ka 

reli cephesi11de yeni müstah· 
kem hatlarımıza hücum eden 
Sovyet kuvetleri ağır za) iatla 
tardedilmiş ve düşman burad .. 
1000 ölü il~ 20 tank bırak
mıştır. Diğer ceph..,lerde Sov 
yet taarruzları devam etmc:k 
tedir. 

Ladoğa gölü civarında 
Fin kuvvetleri tarahndan 
gl" nlerdenberi muhasara edil
miş bulunan 18 nci Sovyet 
fırkası kamilen imha ediı

miştir. Bu fırka ihata edil· 
meden evvel takviye edilmiş 
idi. Fırkanın mevcudu olan 
18 biıı kişi ya ölmüş veya· 
hut yaralanmıştır . Fırkanın 
bütün levaıımı ile beraber 
20 tank, 36 top, 32 seyyar 
mutbah ve saire Finlan<liya· 
lıların eline düşmüştür. Dün· 
kü hava muharebelerinde 
20 Sovyet tayyaresi düşü

rülmüştür. 

Helsinki 20 (a .a .) Fin· 
laııdiya hükumeti bir emir 
ııame ile ') yaşından 18 ya· 
şına kadar olan bütün genç· 
!erin ziraat işlerinde çalıll· 

masııu ilan etmiştir. 

a Yalnız sempati Vt: 

dostluk kafi değil• 
Helsinki 20 A.A.- Fin· 

landiya hükumeti namına söz 
söylemeğe salahiyetdar bir· 

1 zat verdiği beyantL1 de 
miştirki: 

" Zayiatıwız çoktur. 
Bizden 60 defa çok bir. düş 
manla harbediyoruz. Dünya 
rım bize gösterdiği sempati 
ve. dostluk[ııutuklaıı kafi de-

. ğildir. Finlandıyanın kurlu!
ması için bize asker,top,taıık 
ve tayyare lazımdır. Medeni 
dünyanın vicdaııı bizimle be· 
raber olduğuna \cani bulL-

1. 

:JllU}'OTUZ. 11 

Pariste tevkifler 
Paris 19 :A A.- Polis, 

askerleri itas.ıt!ıızhğa teşvik 
eden bir Komünist şebekesi~ 
ni meydana çıkarmış ve 16t 
kişiyi tevkif etmiştir. 

lsveç hükum~tinin 
vıaziyeti 

Londra 20 {a.a.) - İstok
~holmdan gelen haberlere na· 
'ızaran, isveç hükumeti Finlan· 

diyaya karşı olan vaziyetini 
~henüz kati surette tel>pit et· 
memiştir. Dolaşan şayialar hi· 
lafına, lsveçin Fiıılancliyaya 

"Meseleyi bir kerre da 
ha tedkik ettikten sonra, Fin 
landiyaya karşı bu güne ka

dar olan vaziyeti muhafaza· 
ya kalbim parçalanarak ka· 
rar verdim. Aksi takdirde 
lsveç b~yük devletlerle har
be girecekti ki bu mesuliye· 
ti ben üzerime alamam. Böy 
le bir vaziyette Finlandiya· 
ya bugün yapmakta olduğu· 

muz yardımı da yapamayız 
Milletimin beni anlıyacağını 

ve tasvib edecejini ümid 
ederim . ., 

Eğitmen kursu 
tamiratı 

Vilayetten: 
1 - İskenderun, Kırıkhan 

yolu üzerinde Eğitmen kur
su ittihaz edilen binalarda 
bazı tamirat yapılacaktır. 

2 1 Keşif bedeli (2380) 
lira (25) kurus olan iş bu ta
mirat 17,2,940 tarihindt!n iti 
bur en 1 S gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

3 - !bale 4, mart 940 pa· 
zartesi günü saat 15 le Vi· 
}ayette teşekkül edecek kCJ· 
misyonda yapılacaktır. 

4 -Talip olanların 4 mart 
940 razartesi saat 15 te yüz· 
de yedi buçuk teminat akça 
sı olan (187) lira (50) kuruş 
maliye veznesine yatırıp mak 
buzlarile birlikte komisyona 
müracaatları. 

5 - İşbu tamirata ait ke
şifname ve şartname her gün 
maarif dairesinde görülebi
lir. 

ilan 
Hususi Muhasebe müdürlü· 

ğündeıı: 
Antakya kazasının Çekme· 

ce köyünün 1 parsel ve 1 
tahrır numarasile mukayyet 
arzı çıplak mevkiinde kain 

14 haktar 29 ar 16 metre 
mu}"abbaı mesahasındaki bah 
çe ve zeytunluğa arazi tah· 
rir komisyonunca takdir olu 
nan (4200) lira kıymete ait 
tanzim olunan ihbarnamenin 

buz kesip mükellefe verme· düirede icra edilecektir: 
mek ve fazla parayıda sahjbi Arttırma takdir eJilmiş o· 
n~ iade etmemek ve emane- lan kıy metin yüzde 75 ini 
ten sandığa da: yatırmamak su : bulduğu surette alıcı namına 
retile vazifosini sui istimal 1 ihalesi yapılacağı aksi tekdir 
eyledigi antaşılan maliye es· de son arttıranııı taahhüdü 
ki tahsildarı lsmail Marufun baki kalmak şartile arthrma 
Vilayet idare heyetince Türk 15 gün müddetle temdit olu 
ceza kanununun 228 inci ınad narnk 18,3,91') tarihine ras
desi mucibince lüzumu mu- la yan pazaı ksi günü ,ayni saat 
hakemesine 18,1,940 tarih te dairede yapılacak ikinci 
ve 12 sayı ile karar verilmiş artlırm'lsında dahi aşağHia 
ve mumaileyh bulunamadığın yazı!ı bedel elde edilmediği 
dan tebliğ makamına kaim halde satış 2280sayılı kanun 
olmak üzere Hukuk usulü ahkamına tevfikan geri bira-

muhakemeleri kanununa te v kılacaktır: 
fikan ilan olunur. Satış peşin para iledir art 

ilan 1 
tırmaya girmek isteyenler 
gayri menkule mukadder kıy 

Antakya Sulh Hukuk 
kimliğindt!n: 

ha· metin yüzde 7,5 nisbetinde 

lsmailiye köyünden Ali Du 
hani ile Muhsin arap mah~I· 
lesinden Abdulmesih vekili 
oğlu Mi hail arasındaki alacak 
davastıı ın cereyan eden mu· 
hakemesinde 19,2,939 günün 
de mahkemeye gelmesi için 
müddeaaleyh Mihaile davati
ye çıkarıldığı halde Suriyede 
0lduğundan bahsile iade edil 
miş ve bu kere gaip olan 
müddeaaleyhe ilaneP tebligat 
ifasına mahkemece karar ve 
rilmiş olduğundan 12,3,940 
salı günü saat 9 da mahke· 
meye gelmesi veya bir vtkil 
teyini ile göndermediği tak· 
dirde hakkında gıyap kararı 
isdar edileceği ve bu ilanın 
davetiye makamında olduğu 
tebliğ olunur. 

12 ester alınacak 
Antakyada Hatay gümrük 

muhafaza taburu satınalmı 
komisyonundan: 

pey akçası veya ususal bir 
bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lfızımdır. 

Hakları tap:ı sicilile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer nlakadarlarıı1 ve irtifak 
hakkl sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve mesa 
rıfa dair iddialarını ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
zarfıııtla dairemize bilJirme· 
si icap eder bil.:lirilmediği 
?uda satış bpdelinin paylaş 

masındaıı hariç kalırlar . 

Gayri menkulün 
evs ':i f ve mukadder 

kıymeti 
Antakyanın4ü ncü mıntaka 

sırıda kain 657 numaralı Höf 
teci hoca çıkmazında 50 
metre murabbaında ve dış 
kapı üzerinde eski tarzda 
kabili iskan olmayan bir oda 
ve bir ufak kileri havi ve ta 
mamıııa 400 Türk lirası kıy 

met takdh edilen arsanın 4 
hissede bir hissesi. 

Beherinin muhammen fiutı 
(165) l:ra olan on iki binek 
esteri pazarlık usulü ile sa· 
tın alınacaktır. Esterlerin boy Kendisini! ihale olunan kim 
)arı 1, 18 den yukarı olacak, se derhal veya verilen mehil 
ve göğüs çevreleri 1,58 den l hitamında parayı vermezse 
a ş a ğ ı olmıyacak , 4 ya ihale karan tesih olunarak 
şını ikmal dmiş ve 8 yaşınl evvelce yüksek teklifte bulunan 
bitirm~miş, binek evsafını ha kimseye arzetmiş olr'uğu be
iz te~ekk.üla!_ı ~~deniye .. ve delle almaya razı olursa ona 
Amudıye-tı duzgun ve mute- olmazsa veya buluıı:nazsa 15 
nasip olac~k bede!1 vı~ et- gün tekrar arttırmaya çıkarı 
rafta arızaı marazıye bulun lıµ en son arttıranrn üstünde 
mıyacaktır. Bu hususta daha bır.ıkılır ve iki ihttle <ırasın 
fazla malumat almak isteyen J k. f ı · ·· ı · · 
1 h 

· t kl'I i a ı ar-' ve geçmış guıı er ıçııı 
er er zaman ve ıs e ı er' e .. . . . 

2,3,940 tarihinden itibaren yuzde 5 faız lnsap edılerek 
her gün Antakyada giimrük ayrıc 1 h~kın~ hacet ~almak-
muhafaza taburu satınalına sızın daıremızce tahsıl olu-

komisyonuna müracaat etme 
lidirler. 

munhatıbı bulunan antakyanın 
Osmaniye mahallesinde mukim 
Jan oğlu Fransava Janın ma 
halli ikameti mechul olduğu 

anleşılmakta gazete ile ila11 edil 
mek surt>tile ihtarname teb
liğ olunur. 

ııur . 

Gayri menkullün teraküm 
etmiş vergisi VP. rüsumu del· 
liıliyesi ve bilcümle tapu mas 
rafları alıcıya aittir daha faz· 
la malumat almak isteyenler 
12,3,940 turihindeıı itibaren 
açık bulundurulacak şartna
mesine ve 940, 341 saydı 

' ... 

ilan Gı 

Antakya ıcra rne~iit: 
ğundaı\ : il 

Antakyanın Vert ıd5 ! 
lesinden ölü Hanna il~ 
,,ıeresesinden oğulları ~ 
C0r~, Antu va ı, ButrO 
kızları Hüneyne, Elirı. 
de, Heylani ve karısı 
leye 

Antakyanın SalihiY' 
haılesinden Nikola 
ver esesi nln nıurisiniz t 
llyas Vertte olan alac' 
tahsili zımnında v~re 
palatonun vaki miirnca' 
zerine iı:ra emri teblij 
miş buna karşı bif 

. itirazda bulunmaınanıı 
en gayri menkullerioi 
ciz vazeJilmiş ve ehlı 
marifetile yapılan k 
taktirinde gayri nlt'~ 
den 329 sayılı akardıı nıi 
sıf hisseye 600 lira re 
takdir edilmiş olmald• d 
kanununu~ 101 cü ~ ço 

t f.k . .. no ne ev ı ·an uç gun 
dair'.!mize müracatla ~ 
taki zabıt kağıdını te ri 
bir diyeceğiniz varsa bo 
yan ey it-meniz husıF ku 
nammıza çıkrılan da\' bi 
ler mahalli ikanH'!tinİt m 
huliyetindeıı bahs ile 
siz iade edilmiş oldu d 
icra ve iflas kanuou11 Fır: 
nci maddesı delııletilt zec 
usul hukuk muhak m· 

ı• 
kanununun 141 ve d 

Si 

mad<lelerine levfıkarı va 
babta:<i tebligatın ila raf 
pılmasına kdrar verilı' bir: 
mnkla bir ay mlidJeıl< ile 
kı itirazınız mahfuz ~ Js 
ş ırtile bu mü Jd .! t '/. m 
daırem\ze nıi.iracaatlll ne 
la ı kıymet takdirine- zıll 
itirazda bulunmadığıfl la 11 

tirde cebri icraya J 
gayri ınenkulun açıl& ta 
ma ile satılacağı ilfıtı bi 
liğ olunur. illa 

l 
le 

ı an r e 

Mazlum Paş~~ lar 

müddetj uzatıJd RB 
Hatay Defterdar! .Jsı 
Mazlum Paşa dıı11' d 

avl.uıacak ballklardatl niı 
cak yüzJe 11. saydiy' ıu 
le birlikte yüzd~ 35 
hisst"sine ait müzaye 1 . d a 
namesın e yapalaıı 

lık :-ıebebile ihale ~ nı 
4 -3 910 pazarıefteş~ 
saat 1 (, ya kadar 11# daı 
tır. Talip o!dnlarııı er~ 
mezkCırtlan evvel 370-atlı 
muhammen bed,.Jiıt ları 
yedibuc;uğu nisbetifl da 

• 1 iTi 
temınat parasmı nlll v . '1 e 
na yatırarak nıuı ol 
iştirak etmeleri ve ş' ru 
yi görmek istir~ ılef1 

ral 
dat dairesine mürnc' işi 
leri ilan olunur._./.. bi 

ıl' . 
dosyasına ınüracaıı sıı 
edeıı malumııl' -ca 

olacakları ilan oıu11"' 
- ~ 
Neşriyat Müdürü: 
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