
.. 

.. 

.. 

Ögleden sonra çıkar gDnHlk slyasl halk gazetesi - TESiS T~~IHI :una YIL 13 SAYI 2912 
ADRES ı YENıGıJN ••• ANTAKY4 - Telefon 1 • 46 Posta kutusu 24 

lıaene ,artları ı 
ahllde yıllıDı 5 :ııra 
baneı memleketler• 

a llra 
lnların 'her kellm•· 
nden fS.kuruf •lınır. 
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1 Asırlı Yurt Par
~as, Se • makla. Bahti -

• lı ·ın o e esı e Varmıştır . 
Yüce Başbuğ 

Yıllardır senin dirımeyen 
hasretinle yanıp tutuşan 
güzel Hatayın üstüne bu· 
gün ebedi ve sönmiyen 
bir güneş gibi doğdun. 

Seni aramızdagörmek, 
bağrımıza basmak ıç1n 

yıllardan beri gece gündiiz 
gözlerimiz yolda bekledik 
durduk; 'V3 i~te bu.(jrı b1· 
tün hasretler dindi, t-vlat 
babasına, Hatay Yüce llaş· 
buğuna kavuştu. Eksik 

kalan saadetimiz bugün se 
ni kalbimizin üstünJ bas· 
maklatanıanılandı. 

• * • 
Büyük Kurtarıcı 
Ebt·di Şefin ortaya koy· 

duğu büyük ·davayı eşsiz 
dehanla sen ba~ardın ve 
kırk asırlık güzel · Hatayı 
ecnebi esaretinden sen kur 
tardın. Bu mubteşem eser 
senindir. Türk ... milleti bu· 
nunla ne kadar ö~ünse 

. hakkıdır. Çünkii tek bir 
dam in 'l'ilrk kanı dökme· 
d~n başardığın bu dava , 
yalnız yerine getirilmiş lıir 
hak değil , fakat bütün 
bir iıısanlık dünyasına ve
rilrııio lıir sulh dersidir de. 

Seııinle yalnız biz de· 
ğil, · bütiin bir cihan öği\ıı 
me ktedir. Yıllardır~ dün· 
ya kızıl ateşler içinde ya· 

Selim ÇELENK 
Sayfayı çeviriniz 

~~ .. llıi!lil .. lmllllilll!!llimliii.iıil .... m:llr2JIC:ili!5Gll!!ıl~~liiiii:~Dil•~.llll!Dllml!i..._•~ .. illllll ..... ttt ....... ~&1MF1 .............. .. 
lıuriyetin 18 inci yıldönü· na minnet ve şükranımız, dolu gözlerirn:z, gog,;urııü· lıütünsün lıiz bu biitüniin 
nıünii , yine senin erişilmez Ata 'ya sayğımı~ kada!' son· zü yırtıp fırln,ıı :ık istiyen etrafında' bir~lik kaleyiz · 
dehanın rseri olan sulh ve ı:; ız ve büyiiktilr. Bumin coşkun kalplerimiz karşı icap ederse lıütiin bir ci · 
sükOn: refah vı:> saadet n ti ifude edebilecak ağız, sında s~n. bu duyğııyu, bu han bir kerre daha şunu 
içinde idrak eJon bizler, ve bu şükranı cmılaııclmıbile minneti ve bu şifüranı se- ı-:gnrecektir : 
yine sizrinn gelen milli gu cek kulem _ ne yazık ki _ 1 ziyor, gfüiiyor, biliyorsun! Ne bu bütün bölünecek, 

ı rurla bu ölmez sözü şu şc hala doğmadı! (;crçdc bu· Hoş gP.ldin ) ··ce ve Aziz t'~ıer. bÇ~ilnkkaUle (y~u~ıtl~~i)lecoelkan. 
kilde tekrar ediyoruz: ııu saıı:ı anlatmak isterken. s f ı u 

" - Nemutlu Türküm en büyük korkumuz, anla- ":ı e · s"ninle birlikle Türk mil· 
ı Sana. senin huzurunda let1·, ( kale ) olan bu"'tl··ın Jiyenn ve nernutlu nönü tanınmak. yuvan olmak . d 

d ı. ı z · bugün, lıir kerre daha an vurlıkları· ıe 'l'üı·k vat·•nıdır1. gibi ş .. f'i başın a uu unun lır. Hleu. :->en unlatılnrnğa ... 
millete! " da miihtaç değilsin! S mi. hu içiyoruz ! Ül dediğin yer~e Nem utlu biz'. başımız· 

Aziz Şef ! Ata'ııın gün b:ışınıızda olduğu gi· ölnıeğe. kal dC'diğin yor e d ı san vnrsın , sen sağol, 
11 bl·• aı·ıırmzda d.ı go··r111,..k - kalmağa daima ve <l:ıinıa iıiı vurolucağız. koluna lakdığı alayı, SPll " ,, 

ana kucağına alansın. Su· ten gelen ı;eviıı~ yaşlurile ve her an hazmz. :Sen, bir Şwkrü BALCI 



ili Şef TürkVa 1 em olüdiit 
Aylar ve yıllardır yo· 

lunu gözlediğimiz, müb rek1 
yüziinü özlediğimiz .M;lll 1 

Şefimiz Inönü bugiin me· \ 
sut ve l•ahtiyar Hatay top 
raklarına ayak basrnış, 

hataylılara şeref vermiş 
bulunuyorlar. 

Milıi Sefünizi, değil 
' 

Türkiyede bütün dünyada 
tanımıyHn varmıdır.? Fa· 
kat onun hayutını . zafer 
destanlarını gözden g~~~ir· 
rnek her Tür ke ebedi bir 
enerji kuynağı.lbir ~eref ve 
fol·iı vesil&si le~kil eder. 
Çünkü, o. yalnız bir mil 
lelin Şefi ve sadece bir 
devletin Heisi değildir. O, 
muazz:ırn bir tarihin her 
sahada en büyük kahra· 
manı , siyaset aleminin en 
muzaffer ve üstün diplo· 
malıdır. 

Atatürk )nöniinden bir 
asker olarak bahsederJc~n 
büyük nutkunda der ki: 

''ErkAnı Harbiyei Umu 
nıiye vazifesinin ilk defa 
ismet Paşaya tevcihinde 
isabetsizlik olsaydı, bu bll 
susta Fevzi Paşa hazretle· 
rinin berıi ikaz etmesi va· 
tani bir vazif c! hükmünde 
idi. H11lbuki ınü~ı·ünileyb 
bil8kis bu larll tayzlf ı 
pek münasip bulmuş ve 
kendileri, teklif olunan mü 
dafaai Milliye Vekaletini 
pek samimi bir hisle d~r 
hal kabul buyurrouştur. 

Ismet Paşanın, gerek Erka 
m Harbiyei Umumiye Ri· 
yasetinde ve gerek bilaha· 
re bilfiil cephe kumandan 

narken, Türk vatanı sr.nin 
varlığın sayesinde sulh ve 
emniyet sembolü olmuş 
tur. Sana binlerce minnet 
ve şükran . · 

Aziz Şef! 
Bugün bu asil suku

numuzu bozmağu yeltenen
ler olursa ateşini Büyük 
Atasından, azim ve kud· 
retiui se.ıden alan Türk 
milleti. istiklalini müdafaa 
ic_:in senin tek bir iş ıretin
lc şahlanacak, i~p ederse 
t<Jrihin akışını bir kerre 
daha değ· ştirecektir. Uu 
uğurd ı bizim için LJ..ı e· 
dilrııiyecek hiçbir Ş:!y yok

l·ır. 

Ey milletimin iman ve 
ışık kaynağı lnönU ! Bu 
gün sa.ıin kuts ıl huzurun
da bir kerre daha and İ<.:iyo
ruz ; En mukaddes bir 
emanet olan Cümhuriyeti 
b·r gün ınüılafaa ve muhafaz·t 
mecburiyetine düşersek 
bir ilıı bile düşünmeden 
kanımızı ı:>on damlasına 
kadar akıtacak, bize kem 
gfizle bakanları ~füli birli
ğimizin yenilmez ku<lretile 
yı.ık edeceğiz. 

.!Selim ÇEL~NK 

,. 

lığında gösterdiği liyakat 
ve farlı aayret kendi~üne 
tevcihi vazifede isabetirni 
fi:en isp.ıt etmiş bulundu 
ğu için millete karşı , ordu 
ya, karşı ve tarihe karş1 
tamamen müsterihim.,, 

Ebedf Şef bu hükmün 
de ne kad~r haklıdır ve 
şu sözlerinde ne kadar isa 
bet göstermiştir. lnönü mu 
barebe meydamndıı, rvıet· 
reli tepede rgarp cephesi 
Kumandanı ve ErkAnıhar 
bi>ei umumiye Heisi ismet 
Paşaya çektiği tarihi tel 
grafı hep bırlikte bir ker 
re daha bıo kerre daha o 
Kuyalırn. 

"Bütün ta·ihi alemde,si 
zin lnönünde ki rnejdan 
muharebelerinde deruhte 
ettiğiniz va·life kadar a 
ğır bir vaz'ıfe deruhte 1et 
miş kurnandt:tnlar enderdir. 
Milletimizin istiklal ve lıa 
ya:ı, dahiyane idar~niz al 
tında _şerofle vaıifeler:ni gö 
e ;-n ~um ında ve silah ar 
kadaşlarınııın kalp ve sa 
mirniyetine büyük emniyt:l 
le jstinat ediyordu. :'~z o 
rada yalnız düşm1nı de · 
ğil milletin rnaküi taliini 
de yen Jiniz istila altında 
ki bedbaht .topraklarımız·· 
la beraber lıütün vatan bu 
gün müntalıalarına kadar 
zaferinizi tesit e:liyor. Oüş · 
manın hırsı ıstilfisı azim 
ve harııiyelinizin yalı.ın 

kayalarına çarparak huı de 
haş oldu. : I 
«Namınızı, tarihin ki

tabei mefahirine kay
d1.1den ve bütün mil
leti hakkınızda ebedi 
minnet ve ~ükrana 

/ 
1 

( 

Böyle başladı . . i 6ı 
" ~lilletimizi "dC'.C ginJ i~ m~~rt ıl edeı lnş ıcı bir m!:;ete, hakiki sahılırı·ııJe 

L !"> °iO ":r.0 
Türk olan Iskenderun, Antakya ve havnlisinin mukadderatıdır. Bunun u. · ııent · 
cirldiyet ve k lliyet'e du ·m ıya meclmrut.. D .tima keııdis;le dostluğunu çok e ~j}{B' 
mi yet verJiğimiı. Frans ı ilP ararııızda tek hliyük mesele budur. Bu iş:n. }~U 11ıııt 
tini bilt"nlcr ve hakkı sevoııler aın·, l'11ıw1 şiddt:!tiui ve sımimiy~tini 1Y1 u 
ve tabii görürler. 936 
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Böyle bitti : ·şıit· s 
" Bu SC'lc 11 tlay' ı\ııav llann. onun ayrıl muz bir cjz,ü olarak iltihak. ~uıı~lld t~; 

Uzun seneler hizdcn ı.yrı yaş·ımak elemini ~·ekmiş olan aziz llahıyın, sıı.ıll ı;öt' 
retli \'e tem=z ellcrin;z•lc vz z ·uutın içi ııJe VıJhnın en şiriı·. en mamur 1.>ır 
haline gch>c?ğinc katiyen eminiz. . de'''9 ~a 

Büyiik ı\lillet Meclisi lıiriud intıh~P1 ı,9~ 
resi birinci toplantı yılı açış n utk~ı .'. f'J CJ 

İSMET IN° .J1 
----~liiiôlilll.Ii'Em:i!riiiEIEli.'i!:ı:!Jllilll .... 1311 ............................ ~:rd~Jlfll ~-
sevkeden büyük gaza Lozrn alıitn uneiinin vücu sainizde size .Yıl ııı.ırJ~ı1~ 

f t b ·• 1 de g~lın !Sİ ııde görülen eş bütün .heyetı "t~.;el'ı;ı ve za erinizi e rıK e rı:ıı.ı VJ 

s:z kudrntini.ı lıur,ü.1 hile azılannı 
derken, üstünde dur hayrani olmaktr.n kendimi tebrik ederim.,, btl~11 ~ .. 

zi alamıyom:r. Atatürk ~lernl~ket, ~ ırıııt~,, duğunuz tepenin size 

binlerce düşman ölü 
lerile dolu bir meydanı 
şeref seyrettirdiği ka 
dar milletimiz ve ken 
diniz için şaşaai itila 
ıle dolu bir ufku istik 
ba'e de nazır ve ha 
kim olduğunuzu söyle 
mek isterim» ; 

Kahraman fUrk ord l 
sunun l.ıaşıudu yenilrn~z 
olarak gördiiğ·ümüz. Jsnıct 

lııönü , siyaset abasında da 
daima ve daima muzaffer 
bir diplomat olarak en üs 
tün şahik ll .mı yiikselnıiş, 
eşsiz bir kudretin ve de· 
hamn timsa!ı o'ınuş ur. 

u.mn, Türk istikliil ve 
hürriyetinin b:ratı olan 

., Loz mdı:ı Hey ti .\lurı:ıh hakiki ve .·P,':! 11rı Jl' 
lıa-:a Reisi ye Hariciye V ~ birlik manzaraı; •şııflı~11ı) kili lsmet P.ışıı hazretleri bütün mcmlck~~~oJ :;ti 9~ no,, çektiği şu telgrafı da ıni bir refah lıci ti'!{ ıı) ıı~ 

1 d d' ı 1 ıııı yu rn"ıyıı ere !ltiğiıniz tel ve Türkiye ı~ftiri' 
110

, 
gmt' v·iL.ıi yine hep birden durabiliyorsa, uı.ılllıJ.: ,ı) 
göz'Jen geçirelim: bunu başınd:l f ıııu.~, 

·',\lillet ve dev:eıin ~.atı ŞP. 1'1 ı 
alilerine tevcih eh1iş oldu Dahi, ı\Iilli H~ 1111 11ıı 1 ~ 

medyuadur. (~ d.11 ııııc.:' Jtu yeni VJz'foui rnuvaffaki· ı·of " 
J burada bir .. oı• ~~ 

yctle ilrııam buyurunuz. t 1et;1 of 
v~ itiruf e cı JııS'') 

Memlekete m Lıtit hiz luz ve ş;!relf .u.....,it 
1 metlerden ibarat olan Va 111 ·" g~", 

~~~~r~ü~~,hi Lıir rnuvur- T oprakka l~rı;r111i~ 1J' 
• 'S ,ı 

fikiyetle tetviı.: eltiğiniz Vııt.nııı ;jıl 11 /· 

uzun mlicade!clerden ~son- m ensüu L>ıJ8ı; ol"., 
Şt'ref .endirece tııJ',eıı p ra Vat ınırıııwı sultı ve is ' · .. 111 '° 

'k'"I 1 t v b ·· "dimiz cu .. ·ıD> tı .u A rnvuş ugu u gun· ':I .. yıı \ ı ~ r J 
Jerde parlak lıi~11etiniz met lnönıJ 1 (Jlll JJ ! 
dolayısile za'ıalinizıi nıuh- dund t karşı 8toP'' 
terem arkaddşlarımız Hıza dün ak:prıı 
.Nur ve ll.ısan Ueyleri,me gilınhzlir. 
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e · r '1e ra;~emleket Haberlerf 
Alman denizal 

h gemileri 
131ngiliz gemisi ba 

tırdılar Milli Şef Halayda 
Bütün Hatay sonsuz bir sevinç 

içinde çalkanıyor 
Aziz Millt Şefimizin Ha· 

tayı ~ref lendireceği ha be 
ri duyulunca, bütün Hatay 
yerinden oynamış yıldırım 
süratile yapılan haberi du· 
ya,-\ kadın, erkek, genç, 
ihtiyar, çocuk biitün halk 
sokaklara dökülmüştür. 

Şehir baştaubaşa bay· 
raklı.rla ve milli renkler· 

le süslenmi~, her taraf bir 
çiçek tarlasına dönmüş, 

bu arada l\lilli efin geçe· 
ceği yollara takı zaferler 
kurulmuş. resmi ve husu· 

sl binal&r donanmıştır. 
Daha sabahm erken sa 

1 atlarından çılgın bir neşe 
içinde sokaklara dökülen 

SPOR: 

lıalk coşkun bir ·sel halin· 
de .l\lillli Şefin ş~hri şeref· 
lendir .!C •lği yolları baştan 

başa doldurmuşlardır. 

ı\lilli Şefi hamil olan 
hususi tn~n bu sabah •saat • 
tun onda lskendf'run ga · 
rına varacak ve ista1:1yon 
da e rnsalsiz tezahüratla 
karşılanacaktır. l\lillt Şef 

bir müddet Iskenderunda 
istirahattan sonra öğle~in 
şehrimizi şereflendirecek 
lerdir. 

Yüce konuğumuz Şere 
fine bugün Halk Partisi 
tarafından Halkavi salo· 
nunda 200 kişilik bir ziya 
fet akşam ,,da 25) kişilik 

bir suvare verilecektır. 

Antakya İ skenderun 
Bugün Gençlik kışlasında karşı laşıyor 

Bölge futbol lik maçla 
rmın birinci devresi bugün 
Antakya - İskenderun 
takımlarının karşılaşmasi· 

le sona ert' cektir. Maç genç 
lik k•şlası s thasıuua yapı· 
lacak ve İskenderun takımı 
nın geçen hafta elde etmiş 
olduğu b vantııi itibarile 
çok heyecanlı olacaktır. 

Malum olduğu üzere 

ge~t:ıı hafta lisenın sahaya 
gelmemesi üzerine lskende 
run hükmen galip şayılmış 
ve bu surette de 3 puvaıı 
kazanıp üslün bir vaziyet 
temin etmiş bulunuyor. 

Bugü ıkü maçın hakem 
liğini l3ölge Asbaşkaııı 
Şükrü Halcı yapacaktır. 

Beden terbiyesi işleri 
Beden Terbiyesi Bölge 

faaliyeti devam etmekte • 
dir. Bölgenin bu faaliyeti
le mütenasip olarak mer· 
kez teşkilatında gösterdiği, 
aıakb sayesinde bilhassa 
mükellefler işi normal yü
rümektedir. Bölge ... mükel 
leflere temin olunan örnek 
elbiseden başka, talim iş· 
lerinde kullanılmak üzere 
Umum müdürlukten Uöl
genıize 20 J tiif ek daha 
gönderilmiştir. Yulnız ka· 
yışsız olan bu tüfeklere~bir 
iki güne kal.hır kayış tukı 
larak önümüzdeki hafta 
müke\eflere tevzi olunacak 
tır. 

Uiğer taraftan: Mersi· 
ne ısnıal'lanan kikler İsken 
deruna gelmiş ve gençle· 

l rin istifadesine terkolun 
mu~tur. 

Bu meyanda spor fı:ıa 

liyeti de devam etmekte 
ve önümüzdeki iki bay · 
ram için çok faydalı mü· 
ı::abakalar tertip edilmiş 
bulunrnuktadır. 

Kanunsuz 
ler.meler 

ADLiYE VEK\LETI MÜ 
lll~l Bll\ TAMI vt Y APTl 

Ankara : Bir Ç•>k va· 
tandaşların muafiyet ve 
cezıı müeyyedele-ri varken 
evlenme aklini yaptırma· 
yıp birbirile birleşerek karı 
koca gibi yaşadıkları un 
laşilmış ve adliye vekil· 
liği bunun önüne peçilmesi 
için ne yapılması gerekti 
ğini Cümlmriyet müddei· 
umurnileı ile valilerden 
sormu~tu. Dahiliye vekil· 
liği de yaptığı bir tamiınle 
bu gibi evlenmelerin sıkı 
takip edilerek yaulanan 
ları:ı cezaıandırılnıasını 

valiliklerden istemiştir 

MİMAR YETiSTİRİ 
LECEK 

Ankara 18A. A. -
Memlekette arkbolog mi
mar yetiştirmek üzere Gü 
zeJ Sanatlar akademisi üçün 
cü sınıf tal~beleri arasın

dan 4 kişiyi her sene tef 
rik ederek arkeolog mimar 
yetiştirecektir. Bunlardan 
ikisi Maarif Vekilleti tara 
f ından, iliğer ikisi dtı Türk 
Tarih Kurumu tarafından 
ta ~sil ettirilecektir. 13u ta· 
lebeye burs verilecek ve 
ınezun oldukları vukıt mes 
leklerine :~öre verilocek 
vazifelerde çalıp.caklardır. 

• 
Tohumluk işi 

Hükumet bu işle cid
di surette meşgul 

folmaktadır: 

Herlin 18A.A.- Al· 
man başkumandanhğının 
t~bliği: 

Şark ceplıesin doğu 
l\ölgesinde taarruz pian 
dairesinde devam etmekte 
dir. Alman t~yyarelcri 
Mormans}f ve Moskovada 

Hatay çiftçilerine tevzi 
edilmek üzere vilayet em. 
rine t.ıhsis; olunan 5200 
lon tohumluk buğdaydan 
mühi en bir kısmı lskende· 

runa gelmiş ve mütebaki· 
sinin de gelmekte olduğu 
öğrenilmiştir. 

askeri tesislero hiicum et 
mişlerdir. Dün gece Le· 
ningrad ile Moskovaya da 
hücum etmişlerdir . 

Bu tohumluğun hakiki 
ihtiyaca göre çiftçilere tev 
zi işi bizzat valinıizt tara• 
fından kontrol edilmekte· 
dir. Bu suretle her türlü 
muhtemel yolsuzluğun önü 
ne geçilmiş ve her şeyden 
önce hakiki ihtiyaç sahip· 
lerinin tespiti mümki;n kı 
lınmıştır. Valimizin, çiftçi 
işlerine karşı da gösterdik 
leri bu yerinde ve lüzum· 
lu aHlka bilhassa memnu
niyeti mucip olmuştur. 

Ekim vaziyeti 
Havaların müsait gitme 

si sebebile ekim işleri nor 
mal seyrini takip etmek • 
tedir. Geçen hafta ve dün 
yağfn yağmur çiftçiyi mem 
nun etmiş ve ekim işleri 
bollanmıştır-

İ h r aç mellarımı-
zın fiatlan yük

seliyor 
Istanbul - Almaııy a 

ile son yapilan lOJ milyon 
liralık ticaret anlaşmasııı
dan sonra memleketimiz· 
den Alnıanyaya ihraç etli 
lecek maddelerin fiyatla· 
rında şimdiden bir yükse
liş başlamıştır. Almanya 
ile iş görecek tüccarlar Al 
manyaya gönderilecek mal 
ları depolarda toplamıya 
başlamışlaı dır. Hu gidişle 
fiyatların çok yüseleceği 
tahmin olunmaktadır. .. -- ıTE 

AMElUKA ~lLiK \UELE 
EDECE~ 

Vaşiagto" 18 A. A. -
Ayan i:IZBSından bir zat 
ğazetecilere atlantik hadi· 
sesi hak kınd:.ı beyanatta 
bulunarak dt!miştir ki : 

liemilerimiz hain deniz· 
altılar tarafından batını · 
makladtr. Biz müdafıuı Pöl 
gemizP giren danizult1 ve 
üstü korsanıaı mı batı raca / 
ğız. ,, 

Atlan tikte kuvvetli hi · 
maye altında seyreden ve 
Şiınali Amerikadau 1ngil· 
t~reye gelmekte~olan lngi· 
liz gemileri abluka sahası 
na girdikten sonra Alman 
denizultııarı tarafınJan ön· 
lenmiştir. Top yekO. n ola· 
rak 60 bin tonilatoluk 15 
düşman gt misini batırmış· 

lır.llunların içiııde1 tam yük 
lü olan 3 petrol gemisi d~ 
vardır. Kafileye refakat 
eden iki muharebe destro· 
yeri di! b.ıtırılmıştır. C'3 · 
l>elüttarık önünde devriye 
gezen bir ·lüş ·naıı hücum 
gemisi bir Alman Denizal 
tısı tamfından batırılmıştır 

l~erlin 18 A.A.- D.N. 
B. Ajansının askeri kaynak 

lardan ö~remiiğine göre 1 
birinci teşrinden 15 birin· 
ci teşrine kudur Alman 

deniz kuvvetleri 29 bin 
tonilittoluk 5 Jnglliz vupu· 

runu lıtıs!lru uğratmı~tır. 

4 bin tonitoluk bir gemiyi 
batırnııştır. 23 bin tonila 
toluk 4gemi de hasara uğ 
ratılmıştır. Ballıkta 27 4 JO 
tonilatoluk 16 vapur ba · 
tırılmıştır. '\'ine 1 birinci 
teşrinden 10 birinci teş· 

rine kadar Alman hava 
kuvvetleri 55400 tonila· 
toluk 16 vapur batırmış 

ve 11550) tonilatoluk ge· 
miyi de hasara uğratmış· 
tır. 

FRANSADAKl MAHKE· 
ME KAllAH.LAHl 
~evyork 18 A. A. -

llurada beyan olunduğuna 
göre Blum hükumetinin 
t-ski Nazırlarınıu Pe~an ta 
rafından tecziye edilmesi 
ve l.iyon mahkemesininde 
kurularak faliyete girmesi 
Vişi hükfıtnetinin kendi 
kabahatlerini yüklenecek 
adamn ihtiyacı" olduğ .ı 
nu göstermektedir, Fakat 
diiııya efkarıunıumiyesi 
hiçbir wman Vişi lıüku · 
melini hak•ı görmiyecek • 
tir. 

Fitrelerinizi Hava 
Kurumuna veriniz 



~~.:;4~-~-:.. .................. -. ... ~~--~~~----..... ~:aıa~ilö&~~':;;;r\::rill\t;~:---_.'-
Gayri menkul satışları Soğukolukta metruk emlak satılacak 

1 
H~yhaniye Kaymakamlığından Kapu ~:~~{t;r~:y~1alm~~~i~ilüğün~~;t~milatı Kimden met- ~tuh~i!',;, 
Kıymeti ı\lesahası l\levki Sahibi Hududu 1 0 . Köyü rO.k olduğu kıynte ıı'~' 

Ura 269 Soğukoluk K.firgir bina Talı.4 odu 1 mut. Agop Ci!;{erciyan kızı 11 
l 

10450 331.?5.85 ~laştra Maıno o Ab- Doğu şosa 273 A 273 ,, ,, Fev. 1 oda 2 odu Matyos Balyan kızı 1 
dulla ve şeriki Ziya yeniköy Talı. 1 mut. Vartubi ıııt 

B: Yol 275 ,, ,, Talı. 2 odu 1 mut. Ohannes sucuKaraoğlu0Y ~ 

Satılacak miktar 
ram his~nin dörtle birı 
Kıymeti Me~mhıısı Mevkii Sahibi 

K:VediHasus 
G:Ziya ve 

Yeniköy sınırı 
Hududu 

Lira 
83919 897,45'61 Akkuyu lUralıimPaşa D. Uzun Ke· 

Hacı veDerviş ıi ve Kefer 
vereseleri Kale 

B. Baytarlı 
topraklık 

K. Kı:nlkaya 

Satılacak mikdarı Baldıran 
Tam hissenin 25 te bir( G. Arap ali 

Yukarıda cins hudut ve evsafı yaz.ılı 2 tarla 10-
10-94lcunıa günü Ruyhaniye kazasında yapılan mü 
zayedede talip zuhur etmediğinden ihalei katiyenin 
10-11- 941 pazartesi günü yapılac:.ığıııdan istekli 
lerin yüzde yedibuçuk depozito akc.ıalarile Reyhaniye 
kaymakamlığına müracaat etmeleri ildn olunur. 

Ev ve tarla istimlaki 
Köyü J>ars•ıl No. Cinsi Bedeli Hisse Sahibi • 

Llra K. mikları 1 
l 

Adakanberli 2 Ev 500 00 2 3 Ur. Arııd Altunyan 

" 4,5,7 Tarla 3576 57 ,, ,, " 
Kızılkaya ) 1,3,4 
~ıuratpaşa) 7,12,15 Tarla 3985 68 lamam Viktor 

16,19,24 
Esved 

Devlet Ziraat işletmeleri ic;in istinılfikinde menfaati 
umumiye görülerek yukarıda evı:;af vn miktarı yazılı 
gayri menkullere hizalurın Je gchterilen bedeller tak ' 
dir edilmiştir. AHlkadurların 8 gün zarfında itiraz 
edebilecekleri ilan olunur. 

Jandarma ka 
rakolu inşaah 

Tarla icar edi
lecek 

IJatuy ~afıa i\lüdürlüğüu HaLıy Defterdarlı~ndan: 
d n: 1 -Afsiye köyünde 

1- SUveydiyE-, I•'atikll Haz.iııeye ait ceman 35,5 
Şenköy, Sıçanh, Güzelce, hektaı· mesahasında 26 
<;cııgerı, Erzin ve Sarıkaya parça tarlanın üç senelik 
meıkilerinde yapıla ak se icarı a\.ık artlırınayb ko 
kiz adet Jandarma karakol nulmu ~tur. 

276 ,, ,, ,, ,, Filip kızı ı\lurta Şemull rı\{ ~n 
278 ,, ,, Fev. 2oda Talı loda J\latyos Balyan oğ. Ilt1~ ~ 
279 ,, Talı 2 oda 1 mut. ,, '' , 
28'.) ,, .,, Talı 2 oda 1 mut. ,, '' 1~ 
281 ,, ,, Fev 1 odu 1 koridor Kasanyan Derestepynn 

Talı 6 oda 1 mut. ~ 1el 4~ 
,, ,, Talı 3 oda lnıut. ~lardıros Ayvazyan oğ.::,a~ ~ 
,, ., Fev. loda 'fıılılod. Artın Surrafyan oğ. Ago ~ 
,, ., Bir bap dükkan ,, 'bseP , 
,, ,, Talı 3 oda 1 mut. İbrahim Ayvazyan oğ ~' 
,, ,, Bit· bab dükfin ., " · 5t 
,, ,, " ,, " " oseP ııır. 

306 ,, ,, Tah. 4 oda 1 mut. lhrant Ayvazyan oğlu . ~3rı1. 
Yukal'ıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satışa Y

1 16,J 
tır. Tal ı p olanların 3.11,941 tarihine ınüsadıf P.ızartesi gü .ıü s:ıctt 14,3 J dall 

286 
292 
295 
301 
303 
305 

kadar ınalmüdürlüğüue müracatlnrı. 17 20.25,29 
* * * ıskenderun ~lalmıldürlüğünden 

Kapu ~lah:tllesi veya Cinsi 
\o Köyü 
155 Soğukoluk 
156 ,, 

157 ,. 
158 

" 159 ,, 
16~ ,, 
163 

" 
164 " 
165 " 166 " 201 ,. 

" 

Kii Dükkan 
Kar 3 oda 

Ka bina 
1 bab dükkan 
1 Hamam 
Ka bina 

" " 
,, ,, 

" " 
" .. 
.. 

" ,, '' 

jlü~tcnıila ı K.irnd ·n !'!!etruk 
olduğu 

1 bnbdi\kkfiıı Jiirant O Agop 
Talıtani 3 oda Birant Vahan , 
1 Mutbah ,,os ' 

,, ,, Karal:>cltSarraf yan oğl3°:1~1ıP 
l Bab dükkan Karabet Sarrafyan oğ.) ,. 5 
1 Hamam •• ·~ı·ı"4' " " ~ v, Tuh 3oda l mut Haçır Cizmeciyaıı ınıt 
Talı 4 odu Ayvazyazyan Karısı 
~~lut 1 Uahçe lla~ık , a 
l ah2oda Dl ut ( )sep ( >Iıanyan O Zı.ı1' 
1 IJalıçc , 5uf 
,, ,, Vanas Sinanyün O \ ıı 1 .. taıı. 
" " " " '' Vtır 1 
1 bab dükluln Fan.ıcyan llamparsu~,1 rıılJCİ l 
,, ., ., Murdir l;üzelyuıı (),"il 1 ,, 2~ :4 

205 '' .. ·~ ., ,, " '' ,, ., 
206 " " " " " " " ., 
211 ,, ,, ,, Tah2odulnıut llırahinı o Corci 1 

~~k.arıda yazılı g ıyri menkullerin müıkiyeti cçık arttı·ma ile şatışıı J.3J 
tır. lulıp olarılurııı 'l.7 - 10 -941 tarihine miisadıf pazart si günü saat 1 

16,3 J a kadar ~lalrnüdiirHiğüne nıürucaalları 14-17-19-25 

lskencleruıı Mul miidürlüğünden 
.kupu ~lahalle veya Cinsi 
~o. Köyü 
1 ,3 Soğukoluk 

102 " 

1 lhb 
Dükkan 

,, 

* * * 
uıiişlemililh Kimden metruk 

oftluğu 

JJiikkfü• Arliıı K.uyumciyun ıw~ı 
llırıstine 

,, llya::ı :\ader kızı Cemile 
106 " 

Kft. ili na l'ah.2odal.\1ut CMc Corci 
101 " 

,, 
" 1 9 " " " 131 " 

1 Bııb 

,, ,, ,, J lıristofı Azar Lmilıı JO::: 
,, ,, ,, 'azaıel Vanisyıı oğlu 13o,'ret 

lJiikkiln Arlin Vanesyan oğlu i"azıl 
Dükkan 

132 " " " " '' " ,, }arının ikmali inşa0tı ka- 2 Senelı'k mulıummen 9 ·~ - 13 ,, Ka. Bina Fcv.ı odulahır Muno::; Nalıasyan . • 
palı zarf usulü ile yeni · bedeli 262 lira 50 kuruş 144 ,, ,, ,, 'J'ah.2 oa.a ı \lut Agop . aıTufyan eşi ı\~•'ir:-
den eksiltmeye konulmuş- ve üç neııelik muvakkat 143 ,, ,, ,, Tulı.3od.ıDlut ,, ., ,, ,, 
tur. teminatı 5} lira 30 kuruş 146 ,, ,, ,, Talı.2oda l \tut lJğop Sarruryaıı 

2 -
94

I
1

1:ksillme, 10-2 tur. 148 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Bogos Sarrafyan Agol' 
11 

teşrin paz:ırtes1 günü l-Müzay~de 21_ 10 152 ,, ,. ,, Alh.4odal ~ıul ~unıiel O t\laıdiros ,ııı'itl ,r. 
saat 15,00 tE:ı Antakya Na 1~3 ,, ~irKaııve K?lıve Abr.ıhanı :\lardiros. A~\),,·ııı:11r 
fıa ı\tüdürlüğü odt.sında 941 suh gilnU saat 10 da 1)4 " 1• urun l· urun Apraham Qğıu ı\lardıro:; "'11çı~11 
müteşekkil Komisyonda Dt>fterlıkta yapılacakllr. Yukarıda yazılı gdyl'I meııkulıerin mülkıyelı açık arttırma il~ :-;ııl~~ dılıı 

Yapılacaktır. Tarlaların hududu ve tır Talip olanların 21-10 -94 1 tarihind ınus.ıdır s.ılı g ini S.;l.ll 16,320 
taksit müddetleri m üzo· ye k"dar M1lmüdürliiğüııe r:ııı..iracaalları 13-15-11-

3- Istiytmler, hususi ı METRUK ı.:MTA ... 1( SHTILACKK _., yede kaimesindd görü Ur. 1:: "' 
ş:ırtnanıe ile proje ve evra 13-15-17-20 llutay Oefterdarlığıııdan cııı·ıl ıJed 
kı kcşfiyeyi Nafıa ~lüdür Kmıden l\lütruk ~tulu.un 'ıııt 
lGğiindeıi:'örebilirler. Arsa satışı P.No ~luhallesi olduğu Lr Mıilfıhil 11 ıı 

4- Bu işin keşif bede c;ündüz caddesi üzerin· 157 izzet Ağa .\lihaiı Hoca Mahu.ı ojlıı B ·d os 2 ıO fur~1~.1;M~ 1 
• 

li (11051) lira (90) kuruş de 23 metre tul ve arzın 103 K.Hıri~tıyan Abdühucs.h Azar oğiu Alb ~r, \r.s•o 250J 5 ,hı-:ı:ı11 1111" 
tu·. da her türlü in~aot plhn- 193 Gül Nıkola Daııyai oğlut\rşilya ve 11 ı ıyal ı J JU taın~r~ 40 

5- Muvakkat temi· )arma muvafık Lıir c,-; ye· 5 ~J3 Kubilay Abdı.Hmesilı Awr oğlu \ılPr \rislo 350 56 tıı:ı 11 
l IJ Gazipaşa U.ü 11 •rına andırya oğ u (.ı cı 3;0 Taıııu 1

1
1

11 ... 
nal (828) lira (9~ı) kuruş· ri satılacaktır. ... ı.ıı .... 1 J38 Cedıt "..ıbr C'!bbm'<l v .! e~i Veı.iıJ C .:hlurn 20 JU 'faıı1 11 11

1 

t 
.Foto { v~ıra müracaat ';( ' . ııır• a • 

ur. v n 293 Fevıip1şa tl .uın,ı ı~a::>ılı oğlu 1ıyu 50 J '1
1
il

11 
1115. lıı' 

6- Talivlerin lhaleden 35 Guzipışa Ctrc~ Keh.._.a oğıu Mın ul lOJ 32 .. A 
l b · Neşriyat Müdüril , .ı 24 t1ı~ 

<n • z il\: gOn evve u ışe 1 SELı~l ÇELENK 31 GazıpJŞU Cırci oğıu Yaırnp vercs sinle 1 Cırci lOiJ 51 dıll 
b rııtır inşvatı laşardıkla- , C H ı> 227 Ethemiy~ Kertuş llyas oğlu Ceur.ııl ~35 J \ıtr~ 11w1J ~ 
rıııa dair evrakı mUsbitele · · · MaHıaasi Antakya 28 Gazıp.tşa F'ctuU.ılı oğlu Cırc.s 3 JU 24 ~~11ııı 
rile birlikte Vihlyete mil- 62 Acun Konstantin paşa ki.Gı Vesile 525 8. 

5 ,rı11 
1 

rucaat ederek alacakları lı.J,OJ 8 kadar Komisyon 156 lzzet Ağa Hanna Dip ~atıura oğlu C·rci 13 O ıarı•.l çı~, 
ehliyet vesikasını {

2490
)sa riydselinc. makbuz muka· Yukund.t yazı~ı gayrimenkulknn nıülıı:ıycıtı u~ık arttırnu ılc s.ıt!Ş 1ııtl', ~ 

bilinde verereklerdir. l'os· !:İdlış bedeli p ·şiııdır Da!Ullıyc:, ilfiıı vu s.ur ma::ırdrtar nuişter·~/~ 11 
1 

yılı kanuna uygu.ı olarak tada olun g,ecıkmelcr ka- llıafo 27-lJ-941 günü sa .ıt 10 du U.:ıl"ttırJJr.ılna y.ıpıtac.lğıU"' 
1 

hazırhyacukları teklif mek bul edil~a eı. yüzde 7,5 teıuiııat akı.;asile bir.ilüt: ınür.ıc.ıatlun. 17/ 
~lanuıili~eg-ii_n_ü~s_µ_at_1 ______________ L~-in_a_· ı_u_A_li_~_e_ı_n_ın_k~ir~~~~~~~~s~rili0 


