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12 Temmuz 1940 ..._ 
------------~----~ 
Stıkrü •sALCIOGLı. 

Sahibi ve Bas'muharriri • 

{Sayısı heryerde~kuruş) -..... Cuma 
Selim:ÇELENK . 
N~riyat Müdürü 

Ba:ı-uekilimiz i 1 giltere,Avrupadaki Fran .. 
Bugün n1ühim bi r 1 • • J 'T' F 

lrlondada 
Şiınati lrıanda Baş 
ve kilinin ıniihim 

bir nu•ku 
nutuk söyleyecek \ ~ sız arazısıı·e l unus, as 
~0r ~:;.~B;:;~:~~~~~::· ve Ceza:giri düşman topra.,. 
oğleden sonra saat }.) ,le 

toplanacak olan Büyük ~ •t A t t • 
Mil~et Meclisinde =.u~u~1i gı l Qll e f 
\'azıyet hakkında oıuhım 

Belfast 11 A.A.- Şima 

li lrlauda Başvekili, lrian
da Başvekili Dövale
ronıın bitaraflık hakkındaki 
nutkuna cevap veren bir nu 

~i~tü:ut~:mı:~~~r~y~~~k~!!~~ Abluka bu topıaklara da teşmil ediliyor :tuk söyl~miş ve demiştirki: 

bu muhimnutuktan istıfade Fransada kabul edilen faşizm idares1 ve lngiliz matbuatı .. _ 
sindi te~i1n için kbıeyd~I ah~ lngiltere Habeşistanın hakiki hükumeti olarak Haile Seıasi 

"- Kendi fikrimce me
sele halledilmiştir. 

ta yo ı e na e ı ereK; h .. k,.. . . d .., ·ı" lt" F d 
neşri mukarrerdir. u umetını tanı ıgını resmen ı an e ı - ransa a herşey 

Birdalıa bunu mev.ıuuba 
his elmiyeceğim. Ancak 
şurasını tellarüz ettirmek 
isterim ki, Büyük Britanya 
mn hali harpte bulunduğu 

bir sırada Şimali 1rlandanın 
bitaraf kalması, ecdadımızın 
ruhunu bile tazib eder. Şi· 
mali İrlanda İngiltere ile bir 
likte harp halindedir ve so· 
nuna kadar İngiltere lmpa· 
ratorluğunun yanıbaşında ka 
lacaktır. 

Profesörler he yeti 
Başvekilin n e2din de: 
. Ankara 11 (a.a.) İstanbul 
Üniv~rsitesi Rektörü Cemil 
Biıselin riyasetindeki profe
sörler heyeti Ana•loluda bir 
tetkik seyaha1ine çıkmak 
ilzere buraya gelmiş tir. He· 
Yet dün Başvekilimiz Refik 
Sf\ydam tarafından kabul 
ediımiş ve bir saat. devam 
ed~n bir konuşma yapıl· 

tnıştır. 

A.dliyenin yaz tatili 
Adliyeııin yaz tatili her 

Yıl olduğu gibi bu sene d" 
20 temmuzda başhyacak 
Ve bir buçuk ay devam ~de· 
Ctktir. 

2W 

Balkanlarda 
Sovyet - Alman 

nüfuz yarışı 
Londra 11 A.A.- Röy· 

ter ajansının ~diplomatik mu 
tabiri Transilvanya mesele 
airıdeıı ve Macaristanın bu 
husustaki metalibanndan bah 
Sederek diyorki: 

"- Sovyetler, Balkanla· 
r ta aclım adtm nüfuz etmek 1 

ledir. Almanya şimdilik mu 
Vafakat etmiştir ve edecek· 
tir. Fakat sonra Hitler Rus 
~~yı çabuk mağlup edece· 
Rınj ve o zaman bütün Uk· 
r.arıyayı ele geçirece~ini çok 
l . ~ 

Yı bilmektedir. 

Macar naz11ları 
döndüler 

Berlin 11 (a.a.) Hitlerd en 
sonra Alman Hariciye Na· 
~tı Fon Ribbentropla görüşerı 

6cnr B şvekili ile Ha-r-· 
b~r.iye naız rı bugün hususi 
'8ır lreule Münihten ayrılarak 

U<lape9teye dönmüşlerdir. 

l{oMANYDAKl POLUN· 
YALILAR 

Beri in 11 A.A. -- Al
ltıarı\J .1 " ,n ı e Romanya arasında 
'~n· b' lır- ' ır ımlaşma iı.ıızalanmı~-
~ • Bu anlaşmaya göre, Ro· 
1 t:1Yaya iltica etmiş olan 
'-~oııyalıların memleketlerine 
ilk ~~1 '"karrür eylemiş ve 
~· •• f leler yola çıkarılmış· 

yolunda gitmiyor 
Londra 11 A. A. - ln· aykırı olan bu hareket hak· manya nezdir de tı:şebbüsatta 

giltere hükumeti, Alman iş· 
gali altında bulunan ve bu· 
lunruıyan Fraıısız lopr.aklari· 
le Akdenizdeki Fransız müo; 
temlekeleri olan Tunus, Fas 
ve Ce.zayir kıtalarını düşman 
toprağı ilan etmiştir. Bu iti· 
barla Jogiliz ablukası mez · 
kur topraklar:a da teşmil edi 
lecektir. 

Londra 11 A. A. -
Fransanın Faşist rP.jimi ve 
yeni anayaSi\Y' kabul etme· 
si İngiliz matbuatını ;;u mü· 
talealara sevketmektedir : 

" Faşizmi kabul eden 
hakiki f ransa değildir. Bu, 
Almanlar tarafından zorla 
Fransaya kabul ettirilen bir 
rejimdir. Bunu Fransız mil · 
!etinin kabul edeceğine inan 
mak hatadır. Bu hata, Mare· 
şal Petenin Fraosayı kayıdsız 
şartsız Almanyaya tt!slim et
mek1e müsaid bir sulh yapacag• 
nı ümit etmeklt! işlediği hata 
kadar büyüktür. Hitlere biz· 
m"'t eden Petc;nler., Llvaller 
halalarını çok yakmda anlı 
yacaklnrcJır. ,, 

Londra 11 Röyter 
Ajansı bildiriyor : lngiltere 
hükumeti, Habeşistanın ha · 
kiki ve meşru hükumeti 
olarak eski Habeş İmpara · 
toru Haile Seıfısiyi tanımak· 
ta olduğunu resmen ila"l et
miştir. 

Londra 11 A. A. -
Fransa<lan buraya gelen ha· 
berlere göre. Mareşal Peten 
hükumetileAlmanlur arasında 
her şey yolunda gitmemc:k· 
tedir., Alman isgn\ kuvvetle· 
ri kumaııdanh_ğı. Paris şehri 
de dahil olmak üzere Atman 
işgali altında bulunan .şehir 
lerde'd Bankalarda esham, 
tohvilat, kıymetli taş ve .ma· 
denleri Alman kontrölü altı 

na almışlardır. Böylece hiç 
bir şey Almanlar. n maluma· 
tı olmadan alınıp atı)mıyacak 
ve Bankalarda hususi kasa · 
ları olanlar bu kasaları an· 
cak Alman kontrol memur· 
larınm huzurunda açabilecek 
lerdir. Mütareke abkimmu 

kı.ıda Fransa hükumeti Al - bulunmuştur. 

Lord Hali/aks 
Dün bir nuiuk söglt!di 

Yakın şarktan ve lVlısırın vaziyetinden 
bahs"=den lngiliz HariciyeNazırı diyor ki: 
«Türkiye ile en sıkı dostluk bağlarile bağlı 
olmakta veTürkiyenin h2.rp hqrİ vaziyeti 

ni tanıamile takdir et.nekteyiz.H~,T<be mün1-
kün olan bütün şiddetle devam edt:ceğiz• 

Londra 12 A.A - İngi- Türkiye ile dosluk mü 
liz Hariciye Nazm Lord l n?sebatımız devam etm~kte 
Halifaks dün öğleden sonra dır ve bu münasebat harpten 
Avam kamar;;,sıoda bir {nu-

1 
sonra dn yapıcı bir teşriki me 

tule söylemiştir. Yakın Şark '. sai şeklinde devam edecektir. 
vaziyetinden bahseden Nazır Dünyanın bu kısmında yaşı} an 

Mı.nrın Almanyaya har.p ilan : dost ve miittefiklerimize her 
etmedi2'ini fakat diplom!ltik zaman yardım edeceğimizi 
ve ticari m~nnsebatını kes-

1 :;öyl~m~kle bahtiyarım . ., 
mekl~. iktifa eylediğini, ltal· 1 Lord Halifaics nutkunu şu 
ya lagillereya harp ilan etti· cümle- ile bitirmiştir: 
ği zaman Mısırın yine bun" '. "Harbe mümkün olan en bü 
benz,.r bir usul takip eyle· , yük şiddetile devam e<leceğizu 
diğini Akden\zin artık bir I3ÜKREŞT::.Kl SOVYET EL-

lugiltere 100 harp 
gemisi ısmarladı 

Londra ll AA.- 111-
giltere büklııneti Kanada Jez 
~ahlarına mu!ıtelif e inslerde 
100 harpgemısi ısmarJaoıış· 
tır. Bunların Etrasmdn de· 
nizaltılar da vardtr. 

Kanadada mecbu 
ri ask et' lik · 

Londra llA.A.- Kanada 
MilliMüdafaaNazırı, İngiltere· 
nin deniz aşırı kıt.darınaKa· 

nada askeri göndermekte de 
vam edeceğini gönüllüler ka 
fi gelmezse,Kanadada mecbu 
ri askerlik kanununun tatbik 
edileceğini beyan etmiştir. 

iKi POLONY .A liEMlSl 
tNGlLTEREYE GELDi 

harp bö~gesi bal~.ne gelmi; j ÇIS1.'-'IN ZİYARETİ 
bulundugunu, Duşman tara 1 Bükreş 11 (a.S\ ) - Yeni Londra 21 (a.f:.) -- Po· 
fmdan çıkaralnu şayialar hila tayin ediLm Sovyet)erin Bük· 1 lonyaya aid ik: harp gemisi 
fına Mısmn İtalya ya harp reş elçisi bugun lngiliz el· ( f ransız limanlarmdan kaça-
ilamn_ı lnp,ilte.r~ni_n hiçbir za ' çisini ziyaret ederek kendi· 1 rak İngiliz limanlarına gel-
man ıstemedığim, ancuk mu- siyle uzun müddet görüş- 1 miş ve donanmaya iltihak 
ahedeler mücibince Mısırın 

1 

müştür. l eylemiştir .• 

müdafaasından lngilterenin 
1~~~~~~~~~~~~~~ 

mesut olduğunu ve bu vazi , EN SON DAKiKA 
fesini sonuna kttdar ifa eyliye 
ceğini Mışısır için hayati bir 

1 

arı olan bu zamanda yeni Mı 
sır hükumetile teşriki mesai 
eylediğini ve bundan çok 
memnun olduğunu söylemiş 

Filistinde artık emniyet ve I 
esayişin mükemmel olduğuna 
işaret ettikten sonra Tür~i~e ; 
ye sözü getirenek demışhr 1 

~= ı 
"Türkiye ile fevknlade s?kt 

dostluk bağlarile bağlı olmak 1 
ta devam ediyoruz. Malum- 1 
dur ki İtalya harbe girdi za 1 
man Türkiye bu gün1<ü gayri 
muhariplik vaziyetine devam 
edeceğini bildirmişti. lngilte 
re Türkiyenin bu hnr~ketini 
istilzam eden ahval ve şeraiti 
tamamile takdir etmiştir. 

Yalan şayialaı 
Tas Ajansı tarafından yalanlandı 

Moskova 12 A. A. - Tas Ajanst bildiriyor : Yaban· 
cı matbuat sorı günLrde Sovf t Rusy ııın Türkiy~den 
arazi terkini ıistiyen bir ültimatomu Türkiyeye Vt"rdiğini 
yazmışlardır. T s Ajansı bu şayiaların tamameP uydurma 
o:duğunu ve hakikatle asla alakası bulunnıadığırıt beyarıa 
mezundur. 

Fr;aosada diktatörlük ilan edildi 
Vişi 12 A. A. Milli asamble halinde toplanan Fran 

sız Ayaıı ve M buscın meclisleri, yeni anayasayı kabul 
ve Mareşal Petene bütün selabiyetleri vermiştir. 

Yeni kanuna göre,Mart!şal Peten Devlet ve hükumet 
reisi salahiyetlerini nefsinde cemeylemektedir. Mareşal Pt" 
ten hükumet merkezini Parise ~nakletmek için Alman hü 
kumetinden müsaade istemiştir. Yeni kanun neticesi ola
rak Cümhuue'si Alb r l..öbrörı vazifesinden feragatle 
mevkiin\ Petene terkeylemiştir. 



'Sa,ta = 2 -

Denizlerde 
GOn a•ırı : 

Yeni birtabela 
Fransız filosundan Dün bir tabela gördüm, 

artık endişe edilemez okudum, okudum .. okudum. 
Londra 11 A. A. - Dakar Her halde sıraladığım şu 

ve lsk~nderiye limanlarında· ( okudum ) lar, size çok u· 
ki Fransız filosuna karşı ya· zun bir şey okuduğumu tab 
pılan hareketin muvaffakiyet min ettirmekte gecikmediler· 
le neticelenmesi münaeebe- Ya\an değil, okuduğum çok 
tile TaymisGazetewi şusatırlar uzundu, bakın : 
yazmaktadır. En yukarıda tabela~ı a~a 

"Bu mesut netict:yi iftihar· mn mesleği, altında ikı adı· 
la ve ayni zamanda hüzunle le bir soyadı, daha aşağıda 
karşılıyoruz. Hemt-n kamilen filan üniversitenin falanca 
dimize geçmiş bulunan Fran şÜL>esi~den, falan da.rülfünu • 
sız filosundan artık endiş.!ye nun filan fakü\tesını:len şu 
mahal kalmamıştır. Bu hadi· nam ve vasfı kazanarak me· 

se bütün lngilterede hakiı zun yazı\arı. 
bir iftiharla karşılanmıştır. Kimbilir bu zat, tabela .ye-
Ancak düne kadar bizimle rine mağazanın üstüne dıp · 
dost ve müttefik olan bir mil lomalarını asamadığına ne •· 
Jetin donanmasına karşı böy kadar esef ediyor ! 
le bir hıtrekettt' bulunmak 1DEAL SPORCULAR 
mecburiyetinden teessür du- Şehrimizde ancak, maç 
yuyoruz. T eşekkiir olunur ki kokusu duyulur, müsabaka 
1skenderiye limanındaki Fran haberi işidilir işidilmez hıt-
sız filosu vaziyeti daha iyi bol sahasında oyuncu, kum 
takdir etmiş ve kan dökülme havuzunda atlet görmek müm 
den gemiler ıilahtan tecrit kündür. Sair günlerde spor-

olunmuştur. culanmız Anka kuşunun mev 
Fransız filoları, harp bitti- cudiyeti gibi isimlerini bıra· 

ği zaman Fransaya iade edile 1 kıp cisimlerini kaybed.e~ler.' 
cek ve harp devam ettiği Böyle yaptıkları ıçın?ı~ 
müddetçe Fransız askerlerile 1 ki muvaffakiyetleri tfe, ( 1Y1 

Subaylarının masraflarile ma ' oynadılar, fakat mağlup old~ 
f ··ı·· ·· çerçevesı aşları İngiltere tarafından mun lar ) ormu unun k 

taZllman tt-min olunacaktı ... ,, içerisinde kalmaktan baş a 

d b bir şeyi yapamıyor· 
Bir çocuk su a o- 1 Yoksa ideal sporcu de-

ğuldu t dikleri bizimkiler mi ? 
Reyhaniyenin Gültepe ma ı - SEZER 

YENi O ON -Löbrün 
istifa ediyor 

Londr/\ - Röyter hildiri· 
yor: İyi bir kaynaktan alman 
malumata göre, Fransız Cüm· 
hurreisi Löbrün istifa ede· 
cektir. Peten, Lav al, ve 
Veyganttan müteşekkil üçlü 
bir df':vlet mekanizması teş· 
kil edecektir. Peten ·bu id~
renin reisi olacaktır. 

ilan 

Cinsi 
Buğday 

Arpa 
Mercimek 
Yulaf 
Badem 
İncir 
Zeytin 

BCJkla 

ilan 
Muhammen 

Miktarı kilo 
1000 

40 
50 

'600 
. 70 

10 
1800 
15 

3615 

kıy. 

Liıa 

220 

Muvakkat teminat mik 
Lira 

16,50 

Antakyanm Karsu nahiyesine tabi Alakent köyüııdeıı 
Suriyeye hicret eden $eyh Naif oğluna ait yuka r da cin· 

~40 -409 İskenderun ic· si yazılı mahsulatın 15,7,940 tarihine mtisadif pazartesi sa 
ra memurluğundan: 

lskenderun ve Antakya 
da mukim iken hct:en ,mahal· 
li ikameti meçhul olduğu an· 
laşılan Halepli Y orgaki oğlu 
Mihail İlyana Mustafa Nalça· 
basmaza bakiye (503) Osmanlı 
altını borrunuzdan dolayı 
mahcuz olup paraya çevril· 
mesine karar verilen lsken· 
derunun birinci mıntakasında 
768 numarah Kargir otelin nı· 
ııf hissesine (7500) lira kiy· 
met takdir edilmiş olduğun
dan bu baptaki zabıt vara· 
sını tetkik ve bir deyeceğiniz: 
varsa 15 gün içinde bildiri!· 
mesi icra iflas Kanununun 103 
ncü maddesine tevfiken davet 
varakası makamına kaim ol· 
mak üzere" ilan olunur. 

ilan 

at 114 de defterdarlık mil~i en: lak m.lidürlüğünde pııza.rhk. 
suretile satılacaktır. Ta\ıplerın temrnatı muvakkate mıkta 
rmı muvazeneyt> yatırmaları· 

Açık aı-tlırma lgolgapfırılaca~ 
• T ı Hatay Vilayetindn: 
ll. Q nz 1 - İskenderun-Payasyo1unıı 0 

Antakya icra lne- 7-296)dan(2 l ··713) Km frri ar 

l w d . 1 sında (14·-417) Km tulu~da 
·~ur ugun a?~ . . yapılacak tesviyeı tıırabıy~ 
Bır alacağın. temmı ıstıfast menfez ve şose inşaatı kaP 

z1mnmda hacız altına alınıp lı zarf usulıle ikinci defd olll 
paraya çevrilmesine ~arar ve rak münakasaya konulmuştur 
rilen ve üc; yeminli ehli vu· 2 - Eksiltme 26 TemmıJ1 

kuf marifetile tamamına .(~500) ~40 cuma !{Ünü sa~t .. 1 ~. tc-. Adı 
lira kıymet t11kdir ettınlen takyada .~afıa ~udurl~ğu ~ı• 
a ağıda evsafı yazılı bir bah smda mute~ekkıl komısyo 
ş . ı yapılacaktır. 

çenm tamamı açn~ arttırma· 3 1 
t I f · ~~ 

b . - s eyen er ennı ve · 
ya koııulrnasını.t me nı 17 ,8, susi şartnamelerle evrakı ktl 
940 tarıhine raslayan cumar fiyeyi (477) kuruş bedel mıJ~1 

tesi günü saat 9 dan 1 'l ye iJitİnde Nafıa Müdürliiğünde 
kadar •Jairede birinci açık alabilirler. l 
arttırması icra edilecektir 4 - Bu işin ke~if bede\ 

(D k b b. .. .. tıı1 
arttırmaya takdir edilmiş kı y o san eş ın uç yuz ye ~ 

metin yüzde 75 ini bulduğu bir) lira (yirmi dokuz kurıl 1. D. Nüfus kütüğündeki adı 
surette alıcı namına ihalesi tur

5
. M kk . t 

8
111 Rukiye iken Tapudaki tasar k . kd' et - uva at temına 
1 ruf '-aydında yanhşhkla Rak- yap1lacağı a sı ta ır e son b. k. ) ı· ( 11. altı 

"' hh .. d .. b k' k 1 111 on se ız ıra e 1 halleıinden Feridenin 2 y3 1 Hırsızlık 
şındaki çocuğu su kenarın· Kırıkhanın Saylak köyünde 
da oynarken kazaen düşerek l 

k 1 ld ğ cırthranm taa u u a ı a • 6 T ı· l · · h l d 
11 

rı1 kuş olara yazı mış o u un . .. - a 1p erın ı a e e 
dan bu kaydın r.üfus kütüğün m~.k şartıle art~ırma 15 gun az sekiz giin evvel bu işe ~s 
deki. kaydına uygun olarak muddetle temdıt oluııacaklır . zer inşaatı başardıklarına ı. 

Y l hk. oturan Ahmet Akar, gece e-boğulmuştur. apı an ta 1-
katta hadisede bir kast olma yin komşularından Osmanın 

evine girP.r~k uyumakta olan 
dığı anlaşılmışbr • Osmanın ve misafiri bnlunan 

Kadın yüzünden eniştesi Horşidin 1430 lira 
Dörtyolun Erikli yaylasıP· parasını çalarak lskend~ruua. 

da oturan Abdülkadir o~ lu gitmiştir. Kendisini takıbe .me 
Yusuf ile Turan Güven, ka· ı ınur edilen Kırıkhan bekçıle 
dm yüz:inden eskidenberi rinden Mehmet Keskin suçlu 
aralarında münazaa bulunan \ yu lskendt"'runda yakal~mış 
komşularından Abdurrahmanı ve paraları müsader-- ettıktkn 
sağ elile diz kapağından si· ' sonra 775 l.ira~ı~ı sa~_ıa~a l 
lahla ağır surette yaralamış· ! suretile vazıfeaı.n~ sunst ma 
lardır. Yapılan tak~batta her 1

\ ettiğinden her ıkı ksuçlu. ht~k 
. . ~ ·1 b' k .:i tutulan evra ve ıs ır· iki suçlu da sılahları e ır · ın a 

1 1 
b' l'kt 

likte ~yakalanarak adliyeye I dat edilen parad~rl 8 . lır dı. e 
·ı . l d' adliyeye sevk e ı mış er ır. verı mış er ır. 

Harpten beri en bügük hava 
muharebesi dün:oıda . 

Dünkü muharebelerde 14 Alman t~yyar~sı. 
düıü~üldü ve 70 tayyare dt: tahrıfj edıtdı 
L d 11 AA _ H hücum pek az hasRra sebep on ra . . ava 

. bl'ğ d' . B olmuştur. Nezarelı t: ı. e tyor. u 30 Alman bombardıman tay 
gün. Manş uzermde, harpten yaresinden mürekk~p bir. filo 
ben vukua gelen hava mu Jııgilterenin muhtehf şehırJe 
har~beleriııin eo büyüğü ce ri üzerine dün bir akın yap 
reyan etmiştir. Bu muhare· mış ve lngiliz hava ~u~vetl'!· 
belenle 14 Alman tayyare- rile Alman tayyarelerı ara· 
· d ·· ·· ··ı "ş ve 70 düş· sında büyük bir muharebe 

sı uşuru mu M" dd' Al · ·· ı · t" olmuştur. utea ıt • man tayyaresı us erme c.:one· 
1 

. d- .. ··ı .. t·· 
~ h man tayyare erı uşuru muş ur 

miy~cek kadar agu asara bristol limanına yapılan 
uğramışhr. Bombardıman bir Alman hücumunda bir 
tayyartlerimiz dün ve dün· kaç sivil ölmüştür. 
gece Manhaym ve Bre- lki Alman harp gemisi bom 

"mendeki petrol tasfiye hane balanarak yakılmıştır Kısmen 
· lerini bombardıman etmişler sis arkasına gizlenen ve sahil 
dir. İngilt .. renin nıuhtelif şe bataryabrı tarafmdan himaye 
birleri üzerine yapılan Al· edilt!n bu iki gemi ağır 
man hava hücumlarında bir hasara uğramışbr. Bunden· 
kilise ile sair binalar hasara uğ başka iki mayin ve bir iaşP. 
ramıştır. Cenubi İngilterede g~m~si de . bombar~~man e· 
ki bir limanda yangm çık· dılımş ve ıaşe gemısı batma· 
mı hr. Malta ya y~an bir ğa baılamııtır. 

· ·ı d' t b' lır düzeltilmesi tatebile Antakya Satış peşın para ı e ır. ar ir evrakı müsbıtc•lerile ır ~ 
nın camiik~bir mahallesind~ tırmaya girmek istiyenler gay te Vilayete müracaat eder'e 

1 
h il · d ri menkule mukadder kıyme alacı" kları ehliyet vesikası~. olupCemaliye ma a !Sın en k gıı•· 

oturan müteveffa Mahmut kı tin yüzde 7,5 nisbetinde pey (2490) sayılı aııuna uy 
1 akçası vermeleri veya ulusal olarak hazırhyacakları tekb.ı' zı Rukiye tarafından 30,5,940 b k · kt k ı b 1 1 d bir an anın temınat me u me tup arım ve un ar a 
1 tarihli istida ile yapılan ava bunu ibraz etmeleri ?azım- likte teminat mektup veya fl1e 

yüzüne karşı icra kılınan tah dır. Hakıarı tapu sicilile sa· buzlarını ve ticaret odas1;e 
hikat ve mürafaa sonunda: 1 bit olmıyan ipotekli alacak- sikasını ihale günü saat 1 dt 
Zabıtnamede yazıldığı veç~t lılarla Öiğer alakadarların ve kadar komisyo!1. riyac;etıfl c' 
le Nüfus kütüğünde Cema~ı- · 'irtifak hakkı sahiplerinin bu ~akbuz mukabılmde v~~~1e 
ye mahallesinin 430 hanesın haklarını ve hususile faiz veme tır. Postad~ olan gecı 
de bayıth bulunan davacının f d . .dd. 1 .1.. t 'h' lre kabul edılmez. ,../ 

sari e aır ı ıa anını an arı ın ----------
anası adı Naile babası adı den ifibaren yirmi gün zar Ne~riyat Müd~rü 
Mahmut kendi adı Rukiye ol fında dairemize bildirilmesi Selim Çl: LENK 1011Sr. 
duğ~ anl~şıldıktan sonra cel · bildirilmediği halde satış be· C .H.P: matbasında ~as~ 
bedılen tapu tasarruf kaydı· delinin paylaşmasından hariç fındık ağaçlarını havı bır ti<' 
n~ Antakya .. rn 1 üncü mmta kalırlar. çe olup ta~umm~ 1?~0 
kasında dörtayak mahalle (Gayri menkuliin kıymet _1~kc1r. edılmışıı r. ~1~ 
sindel 93 parsel numarasında Kendısme ılıale olan b 
k ıyıtlı bulunan maamüştemi- evsafı) . . se derhal veya verilen fi)~, 
lat evin tamamının mutasar· Antakyanın Harbıye Nahı· hitamında parayı verıne 

1 rıfı Mahmut kızı Rakkuş di- yesine bağh Darıl maşta kö ibalt": kararı fesb olu ııır' ~ 
ye yazılı olduğu görülmüş ve yünd~ kain 3~? ~-ıuma~ah ve kendisinden ~vvel yüksek !~: 
pavacınm asıl adı zabıtname tahmınen 4 ,{onum mtktarın· te bulunan kımseye arıetıı ı 
de hüviyeti. yazılı ş~ idin be- da olup. ş~rkan ve . şimalen duğu b edelle almaya rıtı'.,ı~~ 
yanile Rukıye oldugu da tes mal sahıbı bahçelerı garben sa ona, olmaz veya b te 
bit edilmiş veNüfustaki ismine su dere kıbl ett~n Abdullah mazsa 15 gün ımiddetlr 1 
ayk~rı ol~r~k ta~.arruf k~ydm kabur ve ölü M~hmet Saffat rar arttırmaya çı rn_rılıP IJıf' 
dakı bu ısım muşabehetınden veresesi bahçesıle mahdut son arfüranııı üzerıııde JJ 
davacının mutazarrır olduğu ve içinde aşağı kısmı ıki oda k .. hr iki ih.ıle ar.1 5111 i' 
ve bu Ası~rf'tl.~ düzel~mek h~k v~ yukarı kıs~ı taş ı_nerdi- fark ve geçmiş günler ,ıel" 
ve. ~elah~y~~ın~. mahk v oldugu venle çıkılır üç oda bır ko· yüzde 5 faiz hesap ed ,l 
aş\kar. gorulmuş oldugunda~ ridordan ibarettir ve yine aşa ayrıca bükme hacet k ııJb 
medenı kanunun 26 ıncı ma ğıda bu binaya muttasıl 13 sızın dairemizce resefl 
d~sine .tevfikan tasarruf ~~.~e metre uzunluğunda5metre ar- olunur . rı'~~ 
dındekı Rakkuş adının kutuk zında bir böcekhane ve 72 Gayri menkulu.: te Jel 
teki ~:aydına uygun ola~ak yenidünya ve 130 erik v~ 10 etmiş vergi, ve rıisufllıl ~r' 
R k. · ·ı d .. lt suıe ıııB ~ 

u ıye ~~mı e dd uz: me fık zerdali ve 80 muhtelif cins el yesi ve bilcumle tapu faılıt ı 
ve mez u~ ma r:ın~n s.nn ma ve 100 ortakal ve turunç rı altcıya aittir daba ... 1,~ 
rasma tevfıkan keyfıyetm ga . . . . p 3 d r lumat nlmak isteyeııler''oe- ~\ 
zete ile ilanına 400 kuruş tkı ekşı lınıon ve man a ırıe . . . . J ,.ire . 
· " h d d w: 15 şeftali ve bir dardağan tarıhınden 1tıbaren .5ıı 1 
ıl~d~ t~rcmtın . ~ k ab~lacıy~ ve. üç çinar ve üç sögüt ve3 bulundurulacak şartnaı~~. ııl 
aı ıye ıne t~myızı a ı. o.- , 940 1086 sa ıh dosY"s ırı' 
mak üzere karar v~rılerek nar ve 9 tarabzun hurması ' . Y :l 

11 111Jlı 
·· •• ı. k 31 k k 5 el h ı racaatla ıcap el davacının yuzune 11arşı açı ca ve ava ve zenz a ki ·ıarı 

okunup tefhim kılandı. · ve 50 dut ve 10 üzüm ve iiç almış olaca .ırı ı 
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