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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Ücret pe,ındlr ·• 
ODnO geçen sayılar 

10 ku!'uetur 
i&Z 

Sen 'in izinde, 
O'nun emrin-
d . 1 
eyız .. 
Bugün; tarihle kayde· 

dilen yasların en büyüğü 
nün yıldönümüdür. Üç yıl 
evvel bugün ihtiyar küro
ninsırtında yaşattığı milyon 
ların, milyonlarca seneler 
d"nberi, en çok gözyaşı 
döktüğüne şahit olduğu 
gündür. bugün, bir millete i 
can veren, bütün dünya • 
nın hasla dediği bir mille· 
ti, bütün dünyanın saydı· 
ğı bir millet haline koyan 
tarihin akışını Türk sün 
giisile değiştiren köhne 
bir imparatorluğun üzerin 
de, sağlam, genç kuvvetli 
bir Tür kiye yaratun, bü -
yük Şef, büyük aHker bü· 
yük diplomat huyutu göz 
lerbi yumdu .. Her fnni 
2ibi, O'nun da fani vücu
dunu ededi istirahatgahına 
tevdi etlik. Fakat haki· 
ki varlığını, fani olmıyan 

' Atayı om•ekiz milyon kul 
bimizde ynşatıyoruı. . 

Üç yıl evvel bugün: 
Türk milleti babasını, dün 
ya en büyük evllldını kay 
betti. Fl:\kat O'nun tutuş· 
turduğu meşaleler en kud 

• 
enın 
• e iZ 

•• 

Milli Şef imiziı ı 
TürkMilletineBegannamesi 

Büyük Türle Milletiue; 
Bütün örnriinii hizmt>tine vakfettiği sevgili milletinin ihllrarn kolları iistiinde 

Ulu r\tatiikün fant vücudu istirahat yerine tevdi edılmiştir. l lakikatlc yattığı 
yer , Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla doln olan kahrnrn 111 ve vefalı 
göğsüdür. 

Atatürk: tarihte uğradığımız en za1im ve haksız ittiham giiniinrle meydana atıl
mış, Türk =nillctinin masum ve hul.:lı olduğunu iddi .ı ve ilfln dınişli•·. ilk <ince t>

hemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmıyuıı lıir kııvvdle nihayet hii· 
tün cihanın şuuruna nüfu:t. etmiştir. 

En büyük z11ferleri lrnzıındıktan sonr;ı da \ 1atiirli, ömriı ı'ı, yalnız Ti.irk :\iille· 
tinin haklarını, insaniyete e7kli hizmetlerini ve tarihe lıakketti~i meziyetlerini is 
pat ütmekle geçirmiştir. Milletimizin bUyiık\iiğliıı~. kudretim~, fozih~linc, med ,,. niyet 
istidadına ve mükellef olduğu insaniyet v1zife\erine ".ia'"sı\m ıı itika ı lı vardı. -Nemut· 
lu Türküm diyenr.., dediği zaman,kendi engin ruh~ıımn, hiı: süıı 1niyc.ı aşkını en rna 
nalı bir surette hülllsa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Tiirk cemiytini. en kısa yoldan insanli 
ğın en mütekAmil ve en temi~ zihniyetlerile mii~ehht--z, rıw<lern hir dt·vlcl haline 
getirmek onun başhcn kaygusu olmuştur. teşkil:i ıcsasiyemizde v · hugiin hizmet 
başındtt, irfan muhitinde ve geniş halk içinde lıulunan hütnıı vatanılaş arın vic· 
danıarında yerleşmiş olan Laik, .Milliyetçi, Halkçı. lnkiliip~ı IJ~vlı~t\İ Ciimhuriyel 
bize bütün evsafile Atatürk ·un en kıymetli emanetidir. 

lJfulünden beri Atatürk'ün aziz adı ve h ·ttırusı, bfitiin lı:ılkıınızu1 en ca ıdun 
duygularile surılrnıştır. Memleketimizin her köş0sinde ve lıilliin millel~'.e kendisi· 
ne gösterdiğimiz samimi bağlılık . devlet ve mill etimiz için kudrol ve vt>f:ınııı .L~· 
liğ misalidir. Türk milletinin Aziz Atatürk'e gösterdiği St~\·gi ve R 'tygı. onun ııı\ın 
Atutürkk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kayrı".ik olduğ'u ıu bütiin diiuyaya gös • 
term:ştir. 

Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu &nda lnlkımıza, kalbimden gelen 
şükran duygularını ifade etmeyi ödenmesi lamn hir bor~ saydım. 

Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atalürk'iiıı en kıyrıı t·lli ideali 
idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın at~si ivirı iimit verici 
bir müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve toprağırnmlaşövalye asker 
leri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iştirak edı•a büyük rnilletlt>re,Türk milleti 
adına şükranlarımın ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve milletimizin fe<iekfir sadık hadimi 
insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması. 
Eşsiz kahraman Atatürk : 
Vatan sana minnettardır. 
Hiıtüıı ömrünü hizmetine verdiğin Türk rnilldil~ b ·raher sonin huwrıın.Ja ta· 

zimle eğiliyorum. Btitiin tıuyahnd.1 hize ruhu ıd:ıki at:ıs' •·ıı c mlılık verdin. Emin 
ol, aziz hatıran, sön!llez nwşll~ olarak rulılıırımıı.ı ıliniıı ·ıteşli vı~ uyanık tuta· 
caktır. lfoisiciimhur 

retli ellerde ebediyete ka 
dar yunacak ve ebediyete 
kadar Türk milletinin yo 
lunu aydınlatacaktır. 

Hugiin biltiin bir vatan 
tek bir kalp, bir çift göz 
olarak O'nun kendisi ka • 
dar hüyUk matemine ağlar 
ken tekrar ediyoruz : Mu· 
kaddel:l emanetini damaı· 
larımızda t,-k dunlla kan 
kalıncaya k3tlar, Senin, 
izindt' ve ( fnun emrinde 
müdafaaya hazırıl.. 

Fazıl BALTA 

1 ' \I~:T INÜl\Ü 

Bugünkü ihtifal' 

Ebedi Ser Atatiir!\ ' liıı 
' 

hayata güzleri i yııımlnk-
larının iiı.~iinc·ii yıl<Hiııiimii 
olan hugiin h.ılkovinde lıir 

ihtifal yaoılmıştır. ~aaa 9 
u beş J çe yapılnn beş 
dakik:.ı sayın sm;masından 
sonra hir J!enı,; suhayııııız 

tunıfınclun hir hilah ·d~ hu 

lııııulmıış nıiiteakilıen şiir 
ter ve \lil li Şf•fınıizin Türk 
milletine olan beyanname 
ot; uıımuşhır. {.;;uf>. yııııızın 
lıitnbı>si ikim·: sayf.ırnız 
dadır) 

Hundan sonra Heledi· 
ye üııiin<icki Atarüı k bils 
tüne gidilerf'k ~·eleııklrr 
konmuştur. 

============~~-



ihfifalde söyle
nen hitabe 
Kurtaran, kuran ve ese

rile birlikte Türk gönlüne 
kurulan l>ir varhğm yalnız 
insan tarilfı, teni olım cep 
heı:ıile uramızdan ayrılışı· 

1 
nın verdiği derin ve din • 
rnez sızı bugün ( üçüncü ) 
yılını tamumlJyor. Üç yıl 
değil üç yüz yıl, üç yüz a · 
sır geçse de, kıyamete ka· 
dar, bu büyük ucı, bu dur 
maz ve onmaz yara yürek 
ler yakacaktır. 

Büyük Önder öldü mn? 
Uir ırku can verQn hiç 

ölür mü '! Cihanı uyandı· 
rım hi~ uyur mu '! 

Aramızdan ayrılan yal· 
mz et kemikten ibaret ftı
ni Atatürk'tiir. Yoksa O, 
içimizde )'uşıyor, kalpleri· 
mizde onun aşkından buş 
ka ne yaşıyabilir ki ... 

Toprağa düşmedi, eri 
şilmez şahikalara yüksel 
ili. Yerin altına değil ona 
karşı ebediyen minnet ve 
şükranla çırpınan Türklü 
ğUn yüreğine, asil milleti· 
ııin vefalı bağrına gömül 
müştür. t.;önUllerimiüle 
bağdaş kurmuş başı gökle 
re değen bir ( ULU ) , bir 
( EHEUI :;>EF ) olarak yaşı 
yor ! ... 

Ellt ri zincirli, her hak· 
kı çiğnenip gaspedilmiş, en 
kötü durum içinde çırpı · 
nan ve kıvranan milleti -
min üstüne Samsun' dan 
doğan güneş'i elindeki 
iman meşalesile yoluna 
dt:vam ederek ruhlarda a· 
levler tutuşturup ERZUHUM 
ve SlV AS'ta hürriyet ate 
şiniıı nurlarırı saçan IS -
TlKLAL rehber 'ini; değer
li arkadaşlarını etrafımı 
toplayıp ulusunun başına 

geçerek At KARA'da kur 
duğu otağJan milletinin 
vicdanından din lOOiği s~si 
cihanın kulağına haykıran 
siyaset ve eawş DAHI'sini 
anlatmak ister mi 't SA • 
KAHYA ve DUMLUPINXR 
lann zafer kartalın!; Cüm 
huriyfjt kurucusunu; kötü 
ne var8a yıkan inkiUlplar 
Ouder'i en kısa ve kestir
me bir şekilde medeniye
te kavuşturma yolunda 
Ulusunun, yı1lnız ulusunun 
değil, bütün inl:Wlh~n eş-
siz yaratılışlı • 0NC0"8ünü 
an'atmağa ~alem kudreti 
kafi gelir mi 't 

ATA insanlık hafıza -
sında silinmez yer tutmuş, 
benliKimiw özlü bir suret
te karışmıslır . 

Daha çocukluk, genç -
lik çağında, Harbiye sıra • 
tarımla, sinsi ve saaır vic
danlı JurnalcılJAa rağmen 
millet ve vatan işl~rini 
dilşilnen, dUIJiindUğOnU 
iiöyliyen ateşli bir vatan • 

', t 1( t ~ 

Gayri menkullerin istimlaki 
Reyha .• iye EWlediye Reiyasetindn 
Kazası : Reyheıriye 

Mıntakasl llaında (AnillÜB) 
Mesaltalı Takdir edilen kıymet 

J>. No Cinsi Hr. 1\12 Lira Maliki 
1 susuz tarla 19 2156 133 Süleyman Bermede 

2 ,. 5 2813 

3 " 
2 ~786 

O . İbrahim (mahcuz) 
35 İbrahim Hanano O. 

Tarik 
18 839-1152 H.1brahim 

O. Tarik ve H. Sait 
Köse kızı Nazife 

veresesi ve 72 

15 
" " 9 8243 70 

4 
H.müslüm oğhi !Arif 

17 5H.de 1 H.lbrahim 
O .Tank velH.Köse 
Ahmet 1(1). Rüstemin 

61 Susuz T. 22 9230 161 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

" 

,. 

" 

., 

" 

" 

" 

., 

" 

., 

" 

" 

., 

" 

" 

2 7652 

3 0,68 

1 39'6 

4 ms 
2420 

" 6531 

22 9926 

5 1853 

17 

bakiyei veresesi 
18 4800 H İtibarile 450 18 

şer H.si Memet Ber 
mede oğullanAli ve 
Abdulkadir ve 225 
H.si Memet Berme-
de veresesi ve 900H. 
si Süleyman Hanano 
O.lbrahim ve 225his-
sesi AbHtıllah O.İs
mail ve kı~lan F at
ma.Asya ve J\lluş kı 
zı M~ryetn ve 540H 
si köse AhmetO.Rüs
temin bakiyei vere-
sesi ev 180 er H.si 

Mamo O.Rüstem ve 
Arif O.Hasan vel50 
H.si Mehmet sait kö-

19 

20 
21 

22 

" 

" " 

., 
" 

" " 
" " 

" ,. se O. Niyazi velSOO 
H.sı İbrahim Hana· 
no O. Tarih 

21 SüleymanHananoO. 
tbrafüın 

23 Mera ,, 
24 sulu tarla 

8 192 - itibarile 56 H. 
si Alluş kızı Nazfie 
veresesi ve 24 H. si 
SüleymanHanano O. 
1brahim ve 14 H .si 
IMüslüm O .Arif ve91 
Hissesi İbrahim Ha
nano O. Tatik 

14 1·2 H . Süleyman Ha 
nano O. İbrahim 1-2 
his'seside H . Tarik 

28 Süleyman HananoO 
İbrahim 

00 Suriye devleti 
m 101~ lıissede lll4H. 

si Allüş kizı Nazife 
ve'resesi 97 H.si Sa
it lcöse O. Niıyazi 72 

154 

H.si 'möslüm O. Arif 
ve 70, H. si İbrahim 
Hanano O. Tarik 
Süleyman Hanano 
O. İbrahim 

35 488 H.de450 şerH.si 
Mehmet BermedeO. 
Ali ve Abdulkadir 
v~~5 H .!ii Mehmet 
Bermede veresesi ve 
900 H.si Süleyman 
Hanano O. 1brahim 
ve 225 H.si Abdullah 
O. lsmail ve Allus kı-
zı Meryem ve Abdul-
lah ICızı l!' atma ve as 
ya ve 180 er hisse 
Mamo 0.Rustem ve 
Arif O. Hasan ve 
540 H .si Köse Ah-
met O .Müslümün ba 

25 

26 

27 

ki yei veresesi ve 150 
H.siMehmet Sait köse 28 
O.Niyazi ve 1500H. 

" " 

" 

,, ., 

" " 

4 1390 

8 ç776 

8 ı940 

11 6188 
11 8140 

26 3489 

lç 4071 
10 1440 

ıs s111 

14 8675 

17 2365 

18 0720 

28 

60 

80 
80 

perver; bu yolda ve Uğur- 14 
da be r tehlikeye göğüs ge. 1 

,, 
" 

13 'trJ77 
si ıbrahlm O.Tarik 

98 yansı Süleyman Ha
n'MloO.lbrahim diğer 
arw otlu iarik .::;onu dördüncüde 

39 ,, 

., 



I 

,, ,. 

19 3643 

oğlu Arif ve 839h.si 
!brahim oğlu Tarik 

133 Süleyman 0.lbrahim 
Hanano \ 

18 2723 126 5 hissede bir h.siArif 
O.Hasan ve 1 h .sı ıb
rahim O.Tarik ve3h. 

lı si Köse Ahmet 0.Rüs-
~l b u tatla temin akiyei veresesi 

ll 21 440 147 Süleyman HananoO. ı 
3' .. İbrahim 
ls~,u" l8 4605 130 Süleyman Hanano0.1brahim ' 

,, 

ıtarlaı6 1704 112 5 hissede 3 hissesi Köse Ah 
met oğlu Rüstemin bakiyei 1 
veresesi ve bir h.siArif oğlu 
Hasan ve bir h.si İhrahimO. t 

,, 
,, 

Tarik 
l 7 4540 123 Süleyman oğlu İbrahim 
l5 7040 120 192 hisse itibarile 24 hissesi 

Süleyman O. İbrahim Hanano 
ve 56 h.si Alluş kızı Nazife 
v~resesi ve 14 hissesi Müslüın 

36 
3/ susuı 

,, tarla6 756 

O. Arif ve 7 h.si Sait oğlu 
Niyazi ve 91 h.si lbrahimO. 
Tarik 

49 Süleyman Hanano O.İbrahim 
30 1152 hiss itibarile 97 hissesi 

Sait oğlu Niyazi 72 hissesi 
Müslüm oğluArif ve 839 h.si 
İbrahim oğlu Tarik ,, 

,, 

,, 

ı, 

,, 4 5324 

,, 

,, 

,, 

,, 

., 

,, 

4 1189 28 192 hisssesi Süleyman Ha-
nano oğlu Jbrahim 56 hisse 
si Alluş kızı Nazife veresesi 
14 hissesi Müslüm oğlu Arif 
7 hissesi Sait oğlu Niyazi91 
hissesi ıbrahim oğlu Tarik 

5 0356 35 Y<!nsı Süleyman oğlu lbrahi,n 
diğer yansı oğlu Tarik 

4 2069 28 5 hissedP 3 hissesi köseAh 
met oğlu Rüstem veresesi ve 
bir hissesi Arif oğlu Hasan 
ve bir hissesi ıbrahim Hanano 

7 7154 35 4800 hisse~e 450 şer hissesi 

6 8866 
3 5085 

Ahmet Bermede oğulları 
Ali ve Abdülkadir ve 225 
hissesi Süleyman Mehmet 
Germede veresesi ve 900 
hissesi Süleyman Hanano O . 
tbrahim ve 225 hissesi Ab
bullah o. ısmail ve Abdul
lah kızları Fatma: asya ve 
Alluş kızı Meryem ve 540 
hissesi Köse Ahmet oğlu 
Rüstem bakiyei veressi vel8Q 
er hissesi Mamo oğlu Rüstemin 
Arif uğıu Hasan ve 150 h.si 
Memet Sait oğlu Niyazi ve 
1500 hissesi ıbrahim oğ.Tarik 

49 Süleyman Hanano oğ.lbrahim 
25 1152 hissede 97 hissesi Sait 

oğlu Niyazi ve 144 hissesi 
Alluş kızı Nazife veresesi 
ve 72 hissesi Müslüm oğlu 
Arif ve 839 hissesi ıbrahim 

3 
oğlu Tarik 

4168 21 Süleyman oğlu İbrahim ve 

1 oğlu Tarik 
8722 14 192 hissed~ 24 hissesi Süley 

1 7172 
1 5981 

man oğlu ıbrahim ve56 h.si 
A\luş kızı Nazife veresesi ve 
14 hissesi Müslüm oğlu Arif 
ve 50 hissesi Sait oğlu Niyazi 
ve 91 hissesi lbrahim Hana-
no oğlu Tarik 

7 Süleyman oğ İbrahim Haııano 

52 .. .. 11 5855 
53 .. .. 7 9567 

54 .. 8 8909 

55susuz tarla 7 9943 
56 .. 5 8036 
57 .. .. 8 0082 

58 .. 
" 

59 " ., 

60 " ,, 
61 " " 

63 " 
64 " 

., 

" 

65 ., ,, 

66 " » 

67 •• " 
68 " " 
69 " " 

7ü Tarla 

72 " 
73 " 

o 3601 

13 9287 

12 3970 
11 6870 

10 3610 

8 7218 
5 8775 

3 1130 
2 5203 

o 7889 
2 4967 

3100 

9 0930 

3 0421 

4 6070 

80 Süleyman Hanano oğ İbrahim 
56 43 numaralı parsel malikle -

rinin aynidir 
63 41 numaralı parsel malikle-

nnın aynidir. 
56 İbrahim Hanano oğ. Tarik 
45 İbrahim Hanano 
56 5 hissede bir hissesi Arif 

oğlu Hasan ve lri Tarik ve 
3 ü Köse Ahmet oğluRüste 
min bakiyei veresesi 

2 lbruhimHanano v~ köseı\hmet 

100 
oğlu Rüstem veresesı 

57 parsd numaralı maliklerin 
aynidir. 

8() 
85 İbrahim Hanano oğlu Tarik 

192 hisse itibarile 24 hisse 
si SüleymanHtınano ü.lbrahim 
\'e56hissesiAlluş kıııNazife ve 
resesi ve 14hissesi MiislumO. 
Arif ve 7hisse~iSait oğluNiyn 
zi ve 91 hissesi tarik 

70 4800 hissoden450şer hisse8i 
l\.lemetllermede oğulları Ali 
veAbdülkadir ve 900 hissesi 
"" üleymanHanano O. lbra\ıim 
ve 225 bis~i'.\lemetBermede 

veresesi ve225hissesiAbdullah 
O.lsmail veAbdullah kızları 
Fatma,Asiye veAlluş kızı:\ler 
yem ve 540 hissesiKö8e Ah 
met O.Rüstemin bakiyei vere 
sesi ve180hissesi mamo O. 
Hüstem ve180hissesi ArifO. 
Hasan ve150 hissesiMehmet 
Sait O.Ni}azi ve 510 hi~sesi 
lbrabim oğlu Tarik 

60 Süleyma:ıHansıno O.Ibrahim 
1152hissede 97 hissesi Sait 
Köse U. Niyazi ve 72 hissesi 

40 

MüslümO.Arif vel44 hissesi 
Allüş kızı Nazife veresesi ve 
839hissesi lbralıim l >. Tarik 

21 Bu Dxlü 
l 5 4800 lıiSSf'dn16J hit:S .!Sİ ~lch

met Sait oğlu.Niyuzi ve 4650 
hissesi İbrahim oğlu Tarik 

5 Bu dahi 
15 Bu dahi 

2 20 hiss~de birerden 4hh::sesi 
Abdullah O. Ismail vo Ahdul 
lah kızları F'atma, Asiye Vt) 

~lt·hmet Ali kızı Meryem vo 
5hissesi HacıHasau oğlu Mus 
tafu ve 11 hissesiTarikll ınano 

63 Bu dahi 69 uncu pırsel ma 
liklerinin aynidir. 

21 64 üncü parsel maliklerin;n 
;ıyuidir. 

30 Köse Ahmed O. Hacı Mıslo 
vere~i 

7 4 sulu susuz15 1404 108 24 hisseden 16 hissesi Sü 
leyman Banan O. İbrahim ve 
8 lıisse:;i O. Tarık 

ta. 5 asma 

79 sulu ta. 6 783 7 

sa kerpiçteıı 2 3048 
bina 

81 10 incir 12 dut 
3 zeytinnğacı 5 3810 
82 Tarla O 3160 

45 6 L inci No. da ki parsel ma 
liklerinin aynidir. 

15 Siileyman Han:: no ( >ğlu Ib 
rahim. 

40 Hırahi!!! lhmaııo 0.'l'urı k 
5 Köse Ahmet C >. ı\lısto ve 

rescsi 

1a 
19 ., ,, 

10 5 hissede 3 hissesi KöseAh 
medin bakiyei veresesi ve 
diğer hissesi Arif oğluHasan 83 
ve ıbrahim oğlu T~rik t 

,, 2 0952 15 Hu parselin malikleri 65 
nolu parsellerinde yazılı 
maliklerin aynidir. ,, ,, 2 1257 

1 7873 
15 Süleyman oğ. lbrahımHanano, 
14 Hisse ve adları yukarıda ya 

zıh 41 numaralı parsel ma -

,, !8 9662 133 
lS S963 105 

liklerinin aynidir. 
Bu dahı 
Yukarıda yazılı 43 numaralı 
parsel maliklerinin aynidir. 

85 Bina 

86 Binıt 

O 5719 200 48 hisseden 8 hissesi Mo 
met Sait Köse O. ı iyazi 
40 hissesi lbrahım Hunaııo 
O. THrık 

O 3025 45 Suıeyman O. lbrahim 

Sonu 4 üuncüde 

Tarla bahçe . 
ev ıcarı 

Hatay Defterdalığından 
/. ·ıv ıip l · ı ~ • 

yan.{· <ly ılı m •' ni \ C.!'n· 
un 21,5 hektar mesaha· 
smdaki 39 parça turla, 
hah~:e ve bahçeli cviu ii._: 
senelik icarı açık arttırma· 
ya konulrnuştur. 

2 · ~enelik muhammen 
bedeli 515 lira 50 kuruş 
ve iiç senelik muvakkat 
teminatı 116 liradır. 

3 • '.\iüzayede · ıs -11 
941 sah günü saat 10 da 
Defterdarlıkta yapılucaktıl'. 

4 Deılali lP... il:1n ve 
sair masraflar miişleriye 

aittir. 
(<;ayrimenku1lerin hu· 

dudu ; e taksit müddetle 
ri müzayede kuynıesinde 
görülıir) .;1! 
4 - 7 - 10 . 15 

ilanen tebliğ 
Kırıkhan l;ündüz .. ma · 

halledimie oturan gaz ya
ğıcı Agop Süleyman eşi ı\n· 
nenin Kırıkhrn Sulh l lu· 
kuk mahkemesinde Ekşi 
oğlu Manuk km Maris 

hak kında açtığl tescil dava 
sının duru~ nısmın gfüiil· 
mesi için tayin oluna11 gün 
de mahkemeye gelmemiş 
ve h · kkı lıiyarım urıyo 
lehine istimal ederek ma· 
halli ikameti meçhul bu· 
hımluğu anlaşılmakla l\lu· 

.riscye i!fuı surolile C~iyap 
k ararı toul iğin~ kar,u· ve· 
rilıııi~ ve duru~'lı tsı dahi 
26 - 12 - 94 l Cuma gü· 
ıı ii ne talik eclilnıiş oldu
ıtum.lan ınezki.it· giimle gel· 
mt1Cliği veya vekil gümler· 
ıırndi'1:i surette hakkındaki 
rnııhkr-rııenirı giyaben icra 
kılı nacağı lebliğ makamı 

nu kııim olın lk üı.'.!ıe ilan 
olunur. 

istimlak 
iSKEN DEIUJi'\ BELEDi· 

'ı l·,~INUE.:\: 
IJelcdiyd •mcürneniniıı 

504 s ıyılı ve 16 - 10-
941 tarihli kal'arı ve kvy· 
makamliğııı 1456 ııo: ve 
28-10 - 941 tarihli tasdi
kile amme menfa 1tına ıs

tinılılkina karar verilen 
Nikola Markapoli vere· 
sesine ait lskemltırunda 
2 uci n.ıntakada hir met· 
re irtifaında duvarla ~:evri· 
11 35 parsel ı1umaralı arsa 
ya usulü fiairc."indo teşkil 
edilen tn kdiri kıymet ko · 
misymıuııc ı 1237 metro 
nıuralıbmııdan ibaıet olan 
a~aya 2474 lira ve duva· 
ra 25 lirıtki ccrmın 2499 
lira kıymet l:ıkd!r edilmiş 
olduğu alakadarlarcu ma· 
hlnı olmak üzere k·~yfiyet 
ilfin olunur. 

Neşriyat Müdürii 
SELll\1 ÇELENK 

C. il P. Mall,aaai Antakfa 
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Parti Kaza 
Kongresi 

Dün toplanarak ida 
re heyetini seçti 
~elırimiz merkez Ka 

za Kongresi dün Halke\'i 
~loııuııda Parti müfettişi
m iz Fahrettin Tiritoğlu ta
t;ı rafından açılmıştır. Yok 
lamayı ın üteaki p Ebedi 
Şef Atatürk için l>ir daki 
ka ihtiram ~:mkutundan 

:s•)nraKaza ldart' lieyr:tin.n 
nelik faaliyetH.aporu birse· 
okumuş ve encıimenler se 
çilerok bir benelik hesap 
tedkik tdilmiştir. 

Üğleden ı:;onr!!. tekrar 
toplanan kon6re dilekleri 
dinlemiş ve idare heyeti
ııi seçmiştir. lnlihap edi
len zevat şunlardır. 

idare Heyeti Reisliğine 
Samih llilfil a7,;1lıkl11ra: 
Vedi Karalıay, Feyzi Ata 

han, i'İafi i\1iski, Yusuf Ko 
yuncu Ziıbeyir Göçmen, 
!\lLlrnsip: ~ld.met Cerep, 
Miimes~iller: ~ükrü Uğuz 
Suni J\llar, llm.ıhim Üz 
türk 

Bölge Lik maçları 
Hölg"" li k l\1açların.ı 

dün Cern;lik Kışlası saha· 
sında ı\nh.ıkya - lskeade 
run Ceru,:lik Kliipleri 
anısımla dtvam edilmiş, 
maç 3-3- herabel'likle 
bitmiştir. 

Şimdiye kadar nlır11:l: 
neticeye lıa kıl ın;a A niu k 
ya puvan ililmrile C>ndt
geıuwklNlir. . 011 ma~ hı 

gelt•c('k hafl•~ yine şehri 
mi:ı<l~ yaılucaklır. 
....,;:;-..,-;;.;m;;;;;~-:::;;- ----.-=:;;;;r • 
Yine Sulh Şa-

1 

yıası 

Hitler Viyana:la _bir 
sulh Konferansı top 

lıykcakmlş 
L oııdra 9 A.A.- Bit

lerin ı\ vrııpu•.laki bitaraf 
dcvlctlerl .. bir sulh kon
fenııısı akdine dair çıkan 

hubı"'rl111· 48 saattaıı heri 
Londrayn gelnıekledir.1.on 
drunın hituraf mat.fillerine 
göre l u konferansın yapıl 
rnası için ieyid edici lıir 

-.;ok işurctler vardır. Iyi 
haber alan mahfillerde şu 
iki nokta kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

1-17 son teşrinde 
böyle bir koııf ,,.rans topla
nacaktır. 

2 - Konferans Viya 
nada yapılucaktır. 

Yalnız iyi bilinmiyea 
bir nokta varsa uJa l lil· 
leriıı Husyayı Kont Vilad 
mire temsil ettirip ettir-
nıiy.9Ceğidir. Kont Vilalt· 
ıir Prusya Prensi Ferdi · 
aııdıa kayın .. hiraderidir. 
u ko~ıferunsa lsve~, lıi· 

ihtifalde söyle- · 
nen hitabe 

(Başı 2 cide) 
rerek teşkilatçılığ 1 başlı -
yan. Büyiik Harpte dünya 
nın yeııilmez dediği ordu· 
larm karşısına ı;ıkarak, 
vatanın mukadderatını 
harp kudretiyle değiştire· 
rek şanlı ANAFAHTA ve 
<;ANAK1'..ALE abidesini 
yarata:ı; vatan t~hlikeye 

düştüğü zaman, bütün 
rütbe v~ nıenfaatlarını te 
peliyerek. sinesine utılma
ğı, arasında bir fert olma 
ğı, yüksek şeref, sarsılmaz 
bir istinadgah, tükeMııez 
ve büyük bir kuynuk bil
diği milletinin vicdanın • 
dan almağı hızıa şahlanan 
bir MUSTAFA KA \ıtAL ta· 
nırız ! 

Kmk kaburga kemiği· 
le yirmi bir gün yirmi 
bir gece (Sakarya) ovasın· 
da zafer rüzgarlan gibi 
esen; Dumlupınar, 3) A
ğustos ve lzmirlerin yenil
mez Başkumandanı; bütün 
alemi dize getiren türkün 
tarihindeki büyüklüğe Uiyık 
olduğunu kainata güstarp 
ispat eden: elinde alll me
şale cihana nur sa\'.<ın bir 
<;_\Zl tunırıı. 

\ urduau ve Ulu· 
sımu H\yık olduğu <lt re 

ceye yüccllrııck i~in dur· 
llladuıı çalışan idealist,dün 
yamn takdir ve lt-hcilinin 
taçlandırdığı biiyiik bir 
ATAT0lU-( tanırız . 

Hunların üçü de Türk 
liiğün yalnız Türklüğün 

değil, tarih ve insanlığın 
onunla övümlüğii, m uharf~ 
be meydanlurının mağlıii 
edUrnt>z Kumandanı, Oev 
let ve siyaset sahalarının 
ernsalsız siması, eşsiz dahi 
ATAMlZDlH!.. L3iitiin bir 
dünyanın saygı kolları ü 
~erinde ebediyete götürü 
len ölmez i\tadır. 

Kederile dövünrnüyoruz, 
çünkü eserile övünüyoruı 

ATAM : K.uılarınağa 
savaştığın güzel yurdu 
rnun kucağındu, et .. afü1ki 
diinya alevleri, ateşleri or 
tasında mesut ve buhtiyer 
yaşadığımız gihı : istikba 
le de tam bir güvenle bak 
maktayız. Çünkii: Milleti 
nin yüreğinde kök salınış 
ulvi bir aşk halini almış, 
hepsini etrafına toplamış e 
manetin olan ülkümüz 
var ... lnönünden aldığı 
Sancağı Lozanı•ı şerefli şa 
hikalarııuı dikerek milJ .. ti 

vi~re ve Portekiz gibi bi 
taraf hükumetler <la vel e· 
dilmiştir. llitler Bcr1inde 
hazırlanan su!lı muahede 

Dükkan istimlak edilecek 
Belediye Reisliğinden: 

di 
ol.;P 

Pursel Ta~ r tJt'leU / 
l\lutnsarrıfı ~evi istimıl4k 5V 
J\lısırlı oğlu Hasan 3.DükkQn 17S 

~lıntaka No. 
5 237 

Yiğitbaşı kızı Havva Dükkan ı7S 
Mumaıı Sıjliın kızı ve Abllıılgıtııi bağdadi ,, 17S 

" 
238 
239 " 

" 240 ,, ,, ,, " ,, " ı1' 
Çolak salih oğlu mehmet ~" ~ 
Binbaşı Beki!' vekili Şefik Subuncu 2 DükkAn ~ " 241 

242 
lbruhim oğlu Ali v~ Seriki 2 Dükkan ı1S 
Selim .Mahmut Dükkan ı7S 

243 
24.4 

::,üleyman oğlu ~ecip ,, 350 
'p,lvi Cilmi ·ıakıf nıüteıeff 1 llaci 2 Dilkkfin 

245 
246 

Balo ·1e 
D.ıhili pek d u· 0lan ıneyva h•ınıaın şehrin ihtiyacını karşılıyacak b_ir 1~ıll te ve ş~hir pla·u rnııl!ihin~n dört t ırafta bulu1un kö'ııı~ vu har.ıp dükkll11:ıı421 

m ızman çarşı cihetinıie olan be~iııci mmtukadıı vaki 237,238,23 ~,240,2 1 ıııt• 
243,244,245,246 pırsellerle yukarıda adları gö1Lerilen e?ll"lsa ait oıı be ... Ş ~ ~a~ 
nm 6rıcUm ! ai B~le_J:~c.rn~n 634 :.;ıyı v~ 8-7-941 g 'iıılü kıırarile isti~-~a~' k ~ı. 
rür ederek emru ıs tımlakm arn ne m ~nfa ·ıtl ırm t uygun hu\un ılu~u 'ı'. ukstJ flıllJ 
layetlJara H~vdticı;n332 n'.l •ntr.ı va 19-7-941 tarihli ktr.iı·il~ ta-;ii~ ~tiıııll 
sine binaen 1062 sayı ve 16 -9 -941 günlü encümı:m lc.lrarile muarnc!leı ıs .11sea 
kiyenin intaç ve ikmali takarrür etmekle akarı mezkılrn heyeti nıutl'.ınırn:oııııJ 
takdir edile' bJtlel h~r bi rı k ·ır~ınındı göiterildiğind.ın ahlk,ı luranın 111İ,b"d 
o~mak ve bir gli ı ı d yJ:, ~ 1de;i vır.:> l orı b !Ş g iıı z 1rfınd ı ı\sliy.! lfokfll{ ~ 
mesine rnürac1d.at etmJbri lüzumu ilan olunur. 

Elinde deri bulunaı·ılara 
Hhtay iaşe heyrtindon 
Karar N. 3 

1- Hatay Vilayeti 
dahilinde istihsal edilen 
her Çİl\S işlenmiş veya iş
lenmemiş derilerle eritil
miş veya ~ritilmemiş yuğ 
lur hu kararın ıwşri tarihin 
den itibaren Hatay Vilfiyc 
ti hudutları h:ıricinA ihra
cı yasak edilmiştir. 

2 - Bu tarihten evvel 
ellerinde her cins clt~risi 
bulunanlar mevcut malla 
run resmi bir beyanname 
ile 14,l 1,941 akş·ınııııa 

kadar Mıııtalrn Ticaret mii 
dürlüğüııe hildirnıe:'.{ı~ mec 
burdurlar. 

nın makus taliini yenmiş 

asil kartahmız var ... 
Bize gelecek her saldı 

rışı ııe ş~kil ve ne mahi 
hiyette olur a ohmn, ge~·· 
mişte olduğu 1-{ihi gt>ne 

29-1-5-10 

Portakal ve Lmon sah~1 

Hatay Defterdarlığından: 
,\tuhamrnen ™!deli "'" 

."1-ıJ 1ıv1 
Lira Kuruş Adedi Citı8İ Bulundu& .1~ 61 25 12250 Portakal J larbiye Nab• 
2 25 450 Limon " ,. 
9 50 2100 Mandaline ., " ,, 
4 00 10 Kilo Gar<lanP..Sİ,, 

77 00 YekOn . satlf' 
Yukarıda ynzılı ınalısuller açık arttırma ıle 

çıkarılmıştır. 

Tt·minat miktarı yüzde 7,5 dur ıO ' 
ihale 15 -11-941 Cu rnartesi giinü saat 

yupılacaktır. 
llan ve fiair masraflar miişteriye aittir. / 

4-7-11-14 __,,, 
--~----~---~---~------------~-----

Müzayede temdidi . '-. 
..: l ı k s·· d" uatı•1 ,, .. 6' .~n mn u rnulayran ö • uvry ıye öf"'" 

yündcı rnetr(ık 5 bahç<.>de bağlı ~işrakiyr. ~eıı tof 1 

20 lira nıuhamıneı: bedt>lli metruk hahçeıer edil~ 
20J adet limonun yapılan lattırılarak dt·Po 111ıı -
müzayedesinde talip zuhur 115 kilo yer fıslı_ğı ,,,,.ta~ 
rtmedığiııden mUzaveden in zayoJesinde TalıP dl/).-., .. ııı'it J 
10 gün daha uzııtılarak etmediğinden mu , 111...-,. 
13 -11-941 perşbmhe 10 giin daha uzıl gao 
~ünün~ talik edilmiştir. 13,11,941 perŞBn~be 

ne talik edilv 
(Üçüncü sahifeden devam) ·sBesi I~ 

0~4549 150 24 hisde<len 16 h• }1isSel' 
rahim Ilanauo ve 8 

imanlı göksü ve kıınlı siin 
güsile karşılıyacak kahrn· 87 
man ordumuz MEHMET
ÇICIMlZ var. 

Ey Yüce UJuı;urn ! gön· 
Hinde hu mukuddt:s Ülkün 
le, cihanda şu büyük ii
niinle başında ULU INÜ 
NÜNLE: öğUnerek yaşa. 

ATAM ! rahal uyu ! 
her gi\nkunclen daha dik, 

'daha diri ayaktayız ! 

:;enin izindo onun ar
kasında, gönüllerirııizde tu 
tuşturduğun nurlu ıneşule 
ler elimizde. gösterdiğin 
yolda ilerliyoruz Uırakıp 
gittiğin aıuk.ıddes enıanet 
kudretli ellerde yükseliyor. 
Arslan duruşlu, arslan ha 

O. Tarık 
88 ,, O 8504 150 lbrulıim O. Tarık ·1ıi 

Par. N. Mıntakası Cins; Hr. M. 2 Lira _Mali (}ı 
89 Hamda taş ve kerpiçten b(l)et,,; 

3 göz ev O 196 l 150 Köse /\ ~st'!'.J 

90 
91 " " ,, Susuz tarla 

ıwstcııt O ~~ 
O 3390 20J Jbrahi~, 
6 1646 42 768 !ıi' ıı-11'~ 

hissesi lbrahı~ı t~.,.t 
ve 224 hissesı ~ l 
Arif ve 371 1•1 

, 

him O. Tarı}{ .. 7 ,-

si ş arllarını bu devletler 
mümcssillerino kalıul etti 
rccektir. Çiinkii şiındiy~ 
kudar bu fikrin inkişafım 
temin etmiştir. 

.kışlı yoldaşın başımızda 

dır. 

Vilayet idare h'!yetinin 19,9,941 tuı·ihli \fJ2~ ıı1-
yıh kararı mucibince devlet .Zin,at işlctrn~l~~eıı e 1 
mu için istimlakimle ıııenfaali umumiye goru ııet6 ~ 
saf ve sahipleri yukarıda yazılı gayri men.kıl ol&J ~ 
baptaki heyet nıarit"etilc mahallinde takdır ııtJl'İ~ 
kıymet islimlak: tukarrüründen gayri nıeıı~u ıe i ~ 
zalarında gösterilmiştir, Takdiı· edilen bet ~1 8 r .. 
etmek istiyen alakadarların ougiindı>n itibareı il 
:atrfında Hll:lylıaniye llek>diye Hiyasetine ııı 
salah.i)etlar oldukları ilan olunur. 


