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BüyükVe Asif Türk Mi 
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~yü Bayramın Kut) 
6a~~~uriyet Daha Mutlu Ols 

!~ ;nıektir 
t llny • 

Jll 
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~Ilı Unın b·· 
~~ 1 kork uyük bir 
4ıitsonll n unç çöküntüler 
kıı;terı ttıut~ıiolucağı bilin 
~ilı~'rken ş ~~rsıntılarla 
ı...: etı , buyük 'l'.. k 
~. , suıh.. ur 

ıc·i un eş,. . 
e b' ilde d" sız nımet 
~~ er 7.an ırı1dik, ayakta 
L\'\rl.!Ui lundnn d h· 
~k , dah • a a 
'-ıJ.... en bu .~ kudretli 0 • 
~ "llhu · Yuk es · 
111111.. l'IYetin· erı olan 

ıı11r· ın 18 . . 
G una id • ıncı yıl u l enç 1'·· rak edivor 

L 9 lırk c·· ~ . 
'illin b~ueına k Umhuriye 
"' ır·ıb· ' oca ·ıı ·ııaıu ırin· b nıı et-
du~Q lıreıerin h Oğazladığı, 
llu , dereı arabeye dön

SeJ . erde 
~kt~1 ~•bi ins n su yeri 
1 ıı arı bır <l an kanının 
S\l\h lığ111 ~Vrede bütü 
ı. \' lflih 11 

11.1111. \: Urn·t ar ettiği 
'-atı tlllı ı Yıldızı gibi 
'< I~ ı,_ Ve , ' 

''lt~Gllincıe lı.kılmaz bir 
~ş ,, i! barış gı~hrnektedir. 
7.aferj \l~lllirı· ' cı anda ha-
tıınıu ~.luıı b~n Parıak bir 
Sa\'aş 1~ her 

1 nıesut du· 
'"liıı lrıeN Şeyden önce 

Jr ~Şırn:~~kns anla~u~da mil: 
ltıın 1.uuki lulııoı yenen 
Oııa ~arıığı,1 en hüyUk ada
dQ1 d "Iaıı1 ..... 1a l.:orçluy uz · 
bıe "•Zv· . 
iiyuk 0 

.. daha ·ı)e •nınnımız 
H tur. ç k ve daha 

<.llrtıhlı11~0 18 
kimi urıyeu Yıl önce 
tlıı Yet ... kurarak h:-a g· 4t<:ını . a-
fcııiı 'Ydiren ~ıılletin ha 
tjl'etl'lli İdare~· lntürk, en 
~tka 01au~un •n .. Cürnlm-
)Uırı •tııZda bıru soyleınişti . 

• bıı \'~ilŞıııetıi aktığımız 18 
'Uııtı1• 'Zerıiıı c 1başurılurı ta ese an' ' 
rl. l'ıl n'~lerile d~]:ed• aza· 
:'il ı.. •ılletl . ur. 
~· IJlr ı · erır1 h 
1 ı Lu lıı; dernekr a~atıu
qta 18 yı\ . . ır. F akut 
ılıc·u guç sığa ıçınde asır-
1ık hltıuuzzann . başdöndü
tıı • UlJgilıı, ' l iŞier baŞar 
, ıf eııi Ve~ u.~tta iyi, doğ. 

tı lınlı.ır hegu~~ ne var
~ıı .. tidi P Cunıhuriye 
l·ak r. 

,~ı~t b at buş 
~iı~b ilrneın· ruracağırnız 
t~t ıtıda ku ış ır.TUrk in 
1 • I\ ııaatk ... l 
ıq ~aiınu d ~r 1k yok 
~it g~1.eıe ve aha ıyiye, <lu-
Q.tıl{~~llek iÇir~~a .~oğ~u
~Ur d ulın Çok !! un dun 
k~ · en d· 1 , Yarın bu-
l dtı.ıtı- 4 ıu azirnli d h 
'ıtırıı ı Ve u l ' a a 
~~ır elerıu ile~ ıa imanlı 
ı b latııyor rıye atılmıı(!a 

&ıbi ıarırke~z.. dı.~er inkiın. 
ugu0 J un olduğu 

e Yarın da j 

Türk genci Cümhuriget 
sana emanettir 

Ebedi Şefin Türk Gençliğine Hitabesi 
" Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklUlini, Türk Cünıhuriyclini, ile

lebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 
ı\levcudiyetinin ve istiklfüinin yegane tem~li budur. 
Uu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden 

mahrum etmek istiyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. mr giiu, istiklal 
ve Ciinıhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak i<;in, içimle lıu · 
lunacaı:11n vaziyetin imvan ve şeraitini düşünmiyeceksin; bu imkan ve şerait çok 
namüsait bir mahiyette tezahür üdebilir. İstiklal ve Cümhuriyolinc kasdedccck 
düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kuleleri zııptedilmiş, büliin tersanelerine gi
rilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memlekotin h~r köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. 

Bütün bu şeraitten duha elim ve daha vahim olmak üz~re, memleketin dahilin 
de iktidar:a sahip olanlar gaflet ve daUUet ve hatta hiyanel içinde bulunalıilirler. 
Hatta hu iktidar sahip'eri şahsi nıeııfuatlarını müstevlilerin siyasi emelleriyle tev
hit edebilirler. Millet fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istiklalinin evHldı ! işle lıu ahval ve şerait içinde dahi, va:dfen, Türk 
istiklfil ve Cümhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
usil kanda mevcuttur. ~· ATATÜRK 

Tiirk milletinin ta kcnclisi 
olan lnönü'nün emrinde 
Onun tuttuğu m~şalenil~ 
aydınlattığı nurlu yoldan 
yürüyeceğiz. Bizim i~iıı bu 
yolun sonu yoktur. 

Dört tarafı kan ve ateş 
deryası içinde yüzen ihti· 
yar kürenin ortnsmda kah
raman ordumuza, milli 
birliğimiz~, varlığımıza ve 
en kıymetli hazinemiz 
olan Milli Şefimize daya· 
narak Cümhuriyetin 18 iıı 
ci yıldönilmUilil sonsuz bir 

sevinç içinde kutlarken, 
kalbimizde derin bir sızı 
var. Bu sızı, Cümlıuriyetin 

banisi ve keııılisile bütün 
lıir insanlığın iftihar ettiği 
Ebedi Şd Atatürk.ün ara 
mızdau çekilerek benliği

miz. intikal elmiş olması 
dır. Fakat fani olan baya 
tın biı sonu olduğunu bil \ 
nıek tesellisidir ki, içimiz 

deki bu sonsuz acı ve boş 1 
\ 

luğu tadil ediyor. 
Atatürk'ün yurattığı bu 

muazıam eser onun gibi 
milletin bağrından çıkan 

lnönü gibi bütiin bir ciha· 
nın gıpta ile baktığı dii 11i 
bir Şef tarafırıdan yüksel
tilmektedir. Hu eser lrnv· 
vetlenip yüksc!dik~o ( >'ııun 
banisi olan ElJC<li Şef'iıı 
kutsal varlığı içimizde da
ha çok artacak, ~lilli Şef"e 
olan inan ve imanımız da 
ha ı;ok kuvvetlenecektir. 

Biz, barışı savaşa, sa· 
panı tüfeğe tercih ed~n bir 

Çarşamba 
Allone ,...tıarı ı 

Dahilde ylllı~h 5 lira 
Yabancı memleketim 

a llra 
lllnların har kallme

elnden !S kuruf ahnır. 
Ücret peflndlr •. 

GünO geoen: aayılar 
10 kuruştur 

ın 

Cümhuriyeti
miz 19 yaşında 

Büylik Türk Ulusuna 
18 inci Cürnhuriyet Bayra· 
mı kutlu olsun: 

Uu sırada hep gönülle· 
rimiz üç smıe r.vvel bugün 
ler ebediyete kavuşan"Ata 
türkün,, ebedi ve mükad
des hatırası üstüne toplan 
mışlJr, Biiyiik "'Kurtarıcı,, 

yı Haygı ile anarız 
Yine hügiinlerde bilyük 

"lnönU ,nıin Cümhurr~isli 
ğin\n ikinci mesut yilmı 
tamamlanrnktayız. Caı;irdi 

ğimiz iki sene "~lilli Şef,, 
devrin;n ~ok mutlu baş 

langıcı olmuştur. 

ı~·te milleti!!!İzin birliği 
dışta devletimizin itibarı 

tanıdır. Jnkilfip ınüeSS""SC· 

lcrimiz sağlam ve emindir 
"ıııönü,,nün yiice adı, bu 
yurtta Şerefli bir hürriyet 
ve nizam sancağı gibi dul 
gula.ırnaktadır. Hak ve 
kamın hakimiyetini tesis 
eden Hüyük Millet Meciisi 
mi:t, \)eğişmez Başkanımız 
İ<;iıı, ~lilli kurtuluş davası 

mn haşiıca istikrar ve d.e 
vam turninatım teşkil e· 
der. 

,, lnönii,,niin geçliği a-
dil ve hleşru L>ir yeni çağ 
n•jimine kwuşmak lıasre· 
til~, hükQmet Heisliğine 
hu reiimi kurnrnk celıd 
ve irudesilt· geç·i. Devlet 
ve Millet Hois'iği de idea 
line ka\'uşmuş olanların 
l nhliyurhğı, eserin ve mü 
csscsenın kuvvelltındiril· 
miş ve korunmusile geç· 
mektedir ve ge<.:ecektir. 

Cümhuriyetimiı.in ~e

ç~n 18 S"'IH'Sİ çok haş· 
metli ve anımetlidir Uaşar 

ş . oGuz 
( tütfen sayfeyi çeviriniz) 

milletiz. Ful{at mili varlı
ğımız, toprak lıiiliirılüğü
m iiz, hilrriyet ve istik lali
m iz tcl~ilH'YC ıliişliiğii gün 
en mukaddes emaııPt olan 
Cümhuriycti miidafau v 
muhJfaza için, kükremi~ 
asları gibi hiitiin vnrh/;,11 • 
mızla ileri alılmağa hazı 
rız. 

Asil ve Yiice milldin 
B,ıyramın kutlu. yarı 
daha mutlu olsun. 

:Selim ÇELEN 
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ses derdi 
llıunı· 
tııas 1 ~:.erlerde radyo 

t, ı ~· Şuphesiz iyi bir 
1•~ıa~ ınd :! radyosu ol· 

Sehir '1e MemleketHaberleri" 
• 

Düzeltme 
Evvelki günkü sayımız 

da. Vetnrincr Müdiiriimüz 
Şevket Tunaboylunun Edir 
no Veteriner ı\1üdürlüğüne 
nakil ve tayin edildigini 
yıızmıştıl~. ~evk~t Tunaboy 
lu Erlirne Veleriner Müdür= 
lüğüne dPğil, ikinci umu· 
mi Müfettişlik Veteriner 
Miişavirliğine btyin edil· 
miştir. Oüzeltiriz. 

t Ve 
~ haıu Ya radyosu ol· 
~aş ~ hern bir kaç 

topla 
lıe111 narak konuş 

1Sti~·en~: r~d!o dinle· 
tılen ta r .1k1 arzuları 
r~ tının etmiş o· t . 
8.lııız 

Bayram Dün 
Başladı 

Yardımseven
f er Cemiyeti 

600 Fakir ve kimse 
sizi giydirdi 

r.~ lazı Şurasına dikkat 
'ttdek·llıdır kı umumi 
1 1 fad er b· Yolan idare 
fıatça ıraz. dikkutlı ve 
e.. "kse · 1'l " anı rıyetin zev 
~0Yu u: olmalıdırlar. 
ekı:,~ . unıi bir rd 
~lı ~l'iYetin ye e 
~t 'iilcak ~rzusunu 

öğleden sonra Atatürk ve lnö

nü büstlerine çelenk kondu, 

Gençlik ar>d içti ve şehitlik zi

yaret edildi 

Şehrimiz Yardımseven 
Ier Cemiyeti 'Cümhuriyet 
bayramı şerefine 60 fakir 
ve kimse~iz çocuğu giydir 
miştir. I3unlardan 310 kız 
çocuğa elbise ve kundura 
erkek lisesinden 15J fakir 
talebey~ ceket ve yelek ve 
halktan 15') aciz ve saka 
ta ceket ve pantalon tavzi 
etmiştir. 

Y ardımseven
ler Cemiyetine 
yapılan teber

rüler r llıek ş·· Şekılde ida Cümhuriyet Bayramı 
~ lleğ~lP~esiı kolay <lün öğleden :sonra saat 

~ 11.!rkesin dır Bırakalım birde başlamış ve daha 
llıe i~· . zevkini d- sabahin erken saatlerin • 
li ylQı d u 

1'de11 b he biraz daha den şehir baştan başa do 
ber a Sedelinı· Di nanmıştır. Saat 15 te Be-

r:ı ''ii ne olursa ~\ n lediye meydanında topla · 
\'e ayar t'<iil · sun nan mektepliler. Gen~lik 
~ llorın ı· mış ol 

t ~~dır. l~·ı aşmama· Teşkilatı ve kalabalık bir 
r: l haline Zde !uhaf halk kiitlesinin iştirakile 
r ~ ~ gelrnış gi merasim yapılmıştır. Me . 
~ı~r.lır Ve n haddine ka rasimde askeri ve mülki 
k11tı ~t. Artık alulıildiğine erkan ile teşekküller, es· 

$ ~tiıı 1er (~) radyodan naf birlikleri hazır bulun-
ıflJ ı f ele ısı k Ulu Çamı makta idi 

~kıt~ııa 1
• Çalan ·darın Törene hep bir uğız -

te11 •. gıbidi 1 
Şı det li 

lh~ .~l\1 rl r. n"nn ct• dan söylenen istiklfil mar· 
""Ctlil "ll1te b ·&QQ ınle 

011: 11~<\k~<ltı Sest u kulakları şile başlanmış bunu Lise 
S J il~"- ar-lUs en lll.ak bu öğretmenlerinden Hakkının 
~· ll ~ltı.. llnu d söylediği heyecanlı bir hi· 
- )o,..,ı..'lıııek ~Şteı;ı · uyar. taoo ile Kız Lisesinden 

~k · S 1~in 0~~1 nıem. bir talebenin nutku takip 
~ ıe o ka~ır ~lı ı Yapılı eylemiştir. 
ııf ~lıtı RnA~l\~ •

1 
:Sa daha N 

ijl'en ~1 llor \:ınclir. Had ı utuklardan sonrd 
ı,el 1ıııerı:ı ... diıııer nı~ı olursa Gençlik and içmiş ve and 
" .ı "'- ı , ı t içme merasimini müteakip 

ı '~~ \{e\' . ''ıık s eruiye u 
ıır- 11 ilrı1 ııt lıu başta Valimiz olmak üze 

"0l·u euers L>öy- k · 1> \'ur 
1 
diıııe c heı· kes re as eri garnızon, arli, 

lr-.... u u mey k Belediye, Türk Hava Ku· 
"ili;, reus e af ası-

"i uıltıtı 1nu icbu nımu, Kızılay, Çocuk E 
l?t,nıu•ı r e· sir"eme Kurumu, Yoksul-

lise '· Gtir~ıeıı lar cemiyeti, Y enigün ga· 
l"t) zetesi ve uiğer esnaf te • 

Öğ aternar k şekküllerile Birlikler na· 
~~ık t~trrıenıı·... ı 
1 

k IJU\ı gı nuna büste çelenkler kon· 
~ "l a 1 t\aıı E muş ve b11ndau ı:;onra şe-
,1~cılllifü~ l! Ilı u 't~ekk hitliğe gidilerek orada da 
"ii\tı e M merasim yapılarak şehitle 
~!!tıi .~~tıYiıı • el.ınıet rin ruhu ta~iz edilmiş ve 
~br- ug"''t euılrııiı.ı. ı kl · 'ttıi ·1; rnen "' ~en er konmaşlur. 

11
" b Ze ~el Yukın. Dun şehrin muhtelif 
~ aşlıYac·akrek va köşelerine kurulan halk ( ~~et lır, 
~lıllt' erniı; kürsülerinde ,partili ven~ 
~ lı~~et bayranıı ler Cümhuriyeti ve rejimi 

•1 lıı anlatan heyecanlı lıitabe· 
lil ,, l{azeterniı ı 

ttıtı· .ıllpar· k ı er söylemişlerdir. llu hi 
V 1Y6cekti;. YUl'ın !a~el~r bugün ve bayramın 
'\ • ıkmcı günü olun perşenı 

ı'~ ~~ ôy 9e2il -. -------. 
g~~iler en tertip edilecek 

,~ v de rnHI" 
\ ~~~ij e Yerli d 1 0 Yun1ar, halk şairleri 

~: bir ...... a etler tedkik olunacak 
aı ···enınu ... 

~ ~ S{jk dığırnıza n;~et lI oyunlar tetkik edilecek 
1~i:tıi~erısuer rn~.0~0 ve ha~k türkülerinin en gü 

ı, i~i Zi daha 1 ulıını zellerı seçilecoktir. llu çok 
~•ıırı~ l:Uınılul~am faydalı tetkik gezileri ne-
•ı "'<tlı rıvet r . 

tııru soııra ic ıcesınd~ elde edilecek e-
f!t<lu hl> eüeeekt~y serler tasnif edildikten 

"~· lllk ır. so 

be günü de 'devam edecek
tir. 

Neşriyat Müdürümüz 

Ankarada toplanacak 
olan Türk Basın Birliği 
kongrt'sinde . gszetenıizi 
temsil etmek üzere neşri· 
yat Müdürümilz Selim Çe
lenk bugün Ankaraya gi· 
decek V<' bu serahat 
on gün sürecektir. 

Kız çocuklarının elbiseleri 
ni ölçü üzerine biçerek ha 
zırlıyan cemiyetin faal a~ 
sından Hemziye \lüftiı, Mu 
hasip Meziyet Siliöz, Vesi 
le Aran ve Hayriye Oka 
ya, gecvyi gündüze katarak 
sarfettikleri hayirli me:)ai· 
den dolayı Cemiyet Hei~li· 
ği teşekkür etmAktedir. 

Lira 
10 
2) 
1) 

10 

Bay Dr. Vedi Bilgin 
Bay Ş.ıya Kelıudi 
Bay Mehmet Tecirli 
Sami v~ Sıtkı \s !'ci 
13ay Haçadur Karaba 
cıkyan 1) 
Yt suf IIaeıali 5 
Usta Omer ~en 5 

Yekun 70 

Dükkan istimlak edilecek 
Belediye Reisliğinden 

Parsel Takdir olunan 

Mıntaka 

5 
No. 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Mutasarrıfı Nevi istimilak bedeli 
Mısırlı oğlu Hasan 3 Diikkftn 525 
Yiğitbaşı kızı Havva Oükkiln 175 ,, 

,, Mazman Sdlim kızı ve Ahdulgani bağdadi ... 17 5 
175 ,, 

" 

,, ,, ,, ,, 
Çolak salilı oğlu mehmet 
Binbaşt Bekir vekili Şefil: Sabuncu 
lbrahim o~lu AH v0 ;>eriki 
Selim Mahmut 
Süleyman oğlu l'tecip 

,, 

" 2 Dükkan 
2 Dükkan 

Dükkiln 

" 
Selvi cami vakıf müteveffa llaci 2 Dükkan 

Balo 

175 
35) 
350 
175 
175 
35) 

Dahili pek dar olan meyva hanının şehrin ihtiyacım karşılıyacak bir vaıiye 
te ve şehir planı mucibince dört tarafta bulun lll köhne ve hurJp dükkaa\ard:ın 
mazrnan çarşı cihetinde olım beşinci mıntakada vaki 237,238,23 l,240,241242, 
243,244,245,246 parsellerle yukarıda adları gfr;lerilen eşhasa ait OH beş dukka· 
nın encümeni Belediyenin 634 ı:;ayı ve 8-7-941 günlü knrari\e istimlfiki takar 
rür ederek emru istimlakm amme menfaatlarııııı uyguu hulundu~u Yüksek Vi · 
IAyet l fare Heyetinin 382 numara ve 19-7-941 ıarihli kararile tasdik edilme· 
sine binaen 1062 sayı ve 16 -9-941 günlü encümen kararile nıuamelei istimla· 
kiyenin intaç ve ikmali takarrür etmekle akarı m<'zl<ı1re heyeti muhamminece 
takdir edilen bedel her biri karşınında gösterildiğind~n aldkaıiur.ının m!llOmu 
olmak ve bir gO.nn diyecekleri varsa on beş gün zurfmda Asliye HukO.k l\lahke 
mesine müracaaat etm0lari lilzumu ilan olunur. 

29-1-5-10 

Soğukolukta metruk emlak satılacak 
Iskenderun Malın iidürlüğünden 

Kepu Mahallesi Cinsi .Müştemilatı Kimden Metrtlk 
olduğu 

l\Iıılıamrr.<>n 

Nı> veya köyü kıymeti 

310 Soğukolu~ Çimento bi Tah2odalmut Kirkor Ülı>ınyun oğlu Avak 
315 ,, KA Bına Fev 2oda ·~ Ayvazyan oğlu Vanes 
316 ,, ,, ,, Fev 2oda ,, ,, , 
317 ,, ,, ,, Tah2oda ülıan<'S Uizciyun Kızı Vahit 
318 ,, ,, ,, ,, ,, Ay,·azyan oğlu Vanes 
319 ,, ,, ,, ,, ,, Kural>ct llunciyuıı oğlu Zokyos 
320 ,, ,, ,, " ,, ,, ,, ,, 
324 ,, ,, ,, Tah3oda ,, \1ur<liros ~arrufyun oğlu Agop 
326 ,, ,, ,, Tah2oda ,, Asmlur Cilzelvau oğlu Artin 
329 ,, ,, ,, ,, ,, 1\1 hun Arslaııyan oğlu ( >hanes 
232 Al Fransız lt baHsıııdım delerin ,, ışap,, ,, ,, 
336 Tahloda ,, l•ilip Filippasvun 

'' '' '' . " 

Lira 
200 
200 
200 
150 
350 
350 
350 
350 
150 
350 
200 
120 

Ue~k u Şairlerile nra neşrolunacak ve 
lupı estanlar ve halk tilrküleri de radyo ile 1 

anacak nı·ı bütün yurda duyurulacak 
t 1 • •·. "r. 

Yukar~da yazılı gayri menkunlleriıı ~~lkiy~~ı aı;ık arttırma ile satışa çıkarıl· 
mıştır. 'lalip olanların 7-11-941 tarılııne musadıf Cuma giinü saal 14,30 
dan 16,30 kadar ~lalrnüdiirlii~üne müracaatları 

18-21-25-1 



~.,1.=.4::. 

Bir milyon ln
giliz askeri 

Kafkasy~yı müdafaa 
edecek 

Londra 28 A.A.- Dey 
liSkrç gazetesinin yazdığı 
na v,öre müttefikler Kaf 
kasyunın müdafaası için ye 
ni lıir ıılan hazırlamakta· 
dır. Yjne bu gazeteye gö· 
re General Veyvilin kuman 
dasında lıir milyon asker 
vardır. Bu asker Amerika 
dan Kızıl Deniz yolile geti 
rilen siIUhlarla teçhiz edil 
mişlir. 

Hitnra f rnutahassıslaı ın 
kaııaatına göre [{uslar şi 

mali Irandan çekilirlerse 
lngiltercniıı Kafkasyayı mü 
dafac.ıya yardımı daha ko· 
laylaşııcaktır. 

Ruslar mukabil ta
ıarruza geçmiş 
Kingişev 28~A. A. -

Höyterin hususi muhabiri· 
ııiıı bi'dirdiğine göre, ~los 
kova ceplıesnde lluslar 
nrnlrnbil taarruza geç rek 
bir kısım araziy~ geri al 
mışlardır. 

Uzakşarkta 
bir hadise 

Rus - Japon hudu 
dundar bir çarpışma 

oldu 
~1oskova 27 AA.

Tass ajansı bildiriyor; 
Ayın 23 ncii günü Hus 

]ııpon hududunda bir mü 
sudeme olmuştur. llir J:t 
poıı müfrcz.,si Hu~ lıudlıdu 
ııu geı;crnl: karakollara 
hücum etmiş ve iki tanıf 

arnsında yaralılar olmuş 

tur. aponlar yarulılarını hu 
dudun olıür larafina gö 
türmüşlerdir. 

Haber yalanlanıyor 
Tokyo 28 A.A. - U· 

naytıdprcs uj ınsı bildiri 
yor: 

Japon harbiye Nezareti 
Tass a.iansı tarafından Ja· 
pon -::;o~.ıyet hududunda 
bir miisademe olduğu ha· 
berini şiddetle tekzip et· 
nıcklt dir. 

Fransada alınan ted 
birler ' j 

Vişi 28 A.A. - Jş~al 
kuvvetleri men:suplarıııa 
yııpılan suikastları tenkil 
ic;iıı yeni bir kanun n şre 
dilmiştir. Uu kanuna gö 
re suikasdı gören veyu l>i 
lenlcr polisi haberdar et 
medikleri takdirde 3 seno 
dtw 5 seneye kudur hapis 
ve 3 bin franktan 5 Lıin 
frunka ka<lar ııara cezası 
na ç.arpllacaklardır. 

Neşriyı:ıt ~liidürü 
SF.Lı 1 ÇELE~K 

c. H. p, MaOıaasi~Antakya 

Erzak al,nacak 
Maarif Müdürlüğünden: 

1- Türk Maarif Ce
miyeti Antakya talebe Pım 
siyonunun 1 ikinci teşrin 
941 tarihinden 31 mayıs 

942 tarihine kadar yedi ay 
lık ihtiyacı olan erzak ev
velce yapılan itanc:1 rağ 

meıı talip zuhur etmedi· 
ğinden 21 birinci teşrin 
941 tarihinden itibaren 
2490rnyılı kanunen 46ınct 
maddesinin A fıkrasına 

tevfıkan 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konul
muştur. 

2- isteklilerin bedeli 
nıuhammenin yüzde 7,S 
ğu olan 364 lira 36 ku· 
kuruşluk teminat akçasını 
Ziraat bankasına yatırarak 
ı:lacaJdarı makbuzla birlik 
le 5 ikinc; teşrin 941 çar 
şamba günü saat 15le ~la 
arif Mndürlüğünde 1bulun 
maları 

29-31-1-3 

Yer fıstığı satılacak 
Hatay Uefterdarhğından: 
Mışrakiye köyiinde met

ruk h.ıhçelerden toplana -
ruk depo edilmiş 115 kilo 
yer fıslığı açık artlırma 
ile satışa ~·ıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 23 
lir3dır. 

Dellaliye, ilan v~ sair 
masr2ıflar müşteriye aittir 
Talip o1anlann yüdı:> 7,5 
teminatile birliklf' ihale 
günü olan 3,11,941 günü 
Ueflerdarhğa müracııatlar ı. 

21 22-27-29 

Nohut tiatları 
Hatay Fiat Murnkaue 

Komisyonu lleis\iğinden : 
Hatay dahilinde nohut 

fıatlart aşağıda gösterildi · 
ği şekilde t~spit edilmiş · 
tir. Bu fiatlanlan fazlaya 
satış yapanlar hakkında 
kaııuni takibat yapılacak 

tır. 

1 - Natüral temiz ( ka 
ba nohut (Toptan : 13,5 
kuruş. Perakende 15 kuruş 

2 - lnce dağ nohudu 
'foptan 12 kuruş . Pı~ 

rakende 13 kuruş. 

Kayıp cüzdan ve 

evrak 
İçerisinde Suriye hükı1 

meli lehine kullandığımız 
hıyar hakkına ait evrak 
ve 8 lira bulunan cüzdanı 
mızı kaybettik. Yenisini 
çıkaracağımızillın eskisinin . 
hükmü olmadığını ilfln e · 
deriz 

Süveydiye nahiyesinin 
Cüdeyde köyünden Sa 
lih oglu Ali ve l\lehmed 

oğlu !';üleyman 

Kayıp mühür 
"Halil ÇoLan,, adına 

mahkOk mührümü kaybet 
tim. \en isini kazdıracağım 
elan eskisinin hükmü ~ok 
tıır. 

Halıl Çoban 

'1 r l< r ~ 

Gayri menkulsatzş/a1'1 

Kırıklıan .Malmüdürlüğündeıı 

P. K. ~1uhamnıen Ciıı~i Hisse jfosahusı 
·eJı 

~hhnllasi Müştomilatı Sahibi eV' 
~o No Kıymeti miktarı i\1 2 

L. 
74 15 1200 

•!..' •' lC1
"' llano Tanı 602 Cünıhuriyet 3tah 4 fev Sarkis nıı ~irO" 

84 9 700 

86 13 1200 

54 

918 

919 

920 

925 
482 

46) 

4 150) 

1500 

400 

105 

30) 
250J 

1750 

,, ,, 273 

,, 
" 

209 

,, 
" 

872 

,, 1-3 1502 

Hane Tam 22 5 

llahçpl -3 31) 

Arsa 6 - 48 980 
Dink 

Devlip 
Tam 

Su D.!· 1-4 925 
ğırmcui 

,, 
ev balu;esi yan o ırııı \ ıı.lı 

3odah ev Agop oğlu 
I lekinıYtı\l'vı 

,, Kfi3ud ıl • nut· Sarkis jlih51
111r 

falı yankııt ~bBP 
,. 2oJa fev 2 \rıayun i'Jl.l ı.:' 

-;c J" 
<L\loses .. ,,,alı) 

" 
,, 

Kurtıılu~ 
G:indiiı. 

,. 

oda talı. 
Kfi ev ve ~arkis l{Uı·; 

oğlu bed~ O' 

~arkis o Be ' ~ 
bahçe 

K.iipcliyaıı p,~ro 
Cerrah ve c\5 
. ıuıı 
tınyan . Iİ)'' 

~;.ırkis l{tıpB 

Bedros (,İ)f() 
Artiıı o.ı\d:.ır ,ıı 

. K ddoı) 
Artın il JJııcC 
Kirkor ve p 
koryaıı o. ı\rdseM 

1:.ı lledros 11 ~e 
1 reıJl 1 Kııı . er). 

1 
... ~ııı 

şıresı ı;ııt1 

Yukıırıda yazılı g ıyri menkullerin m:i kiydi açık arttırımı ile sntı~.11 ~ı ~~ 
tır.Talip olunlurm yiiz le y ·dilıuçuk t emiııall .ı uirliktc3,11,941 cuma gunl rı \ 

~ l . k''I k . .. nctıtıl ·ı te Kırıkhaı .\ldlınıiJjrhi·ri olı'iıl ı nlJte jJ''{I onHyoıa nı r ' •• terı 
" ~ 

leri görmek istiye ık·riıı v.ıriıl ıt :\1ü lül'liiğii turüfo11l m her vakıt t'J 

ilan olunur. '22 - 27- 29 - 1 

Soğukolukta metruk emlak satılacak 
İskendt>rıın r\lal miid iirliiiİünclen : ~tıJlı11 

Kapu t\lahnlle veya Cinsi Müştemilfilı Kimden mel-
11

y111et•, 
1 o. Köyü rfık olduğu 1:,ı.ı 11

11 ı 
269 Soğukoluk Kfiraiı· bina 'l'.ılı.4 oda 1 mut. Agop Ci~erciyuıı ~1 
273 A 273 ,, : Ft·v. 1 oda 2 odu t\lalyo~ Balyan Jn 

11 Tah. 1 mut. Vartuhı i'lh•'ı)' 
275 
276 
278 
279 
28J 
281 

,, ,, Tah. 2 o<la 1 mut. Ohaıınes sucuKar~11 :~ıJı1 ~ 
,, Fılip kızı ~h.ırla Ş~ ıt:ı) 1 ,, ,, ,, o~ 

Jı'ev . 2oda Tuh loda ı\latyos Balyan o· ,. ,, ,, 
,, " 

Talı 2 o<la 1 mııt. ,, .. 
,, Talı 2 oda 1 mut. ,, lvı.ıı1 

286 
292 
295 
301 
303 

,, 

,, 
,, 

,, 

il 

" 

Fev 1 o<la 1 koridor Kasaııyttn Deresteı J 

Talı 6 oda 1 mut tr :;tıfl11 
Tuh 3 oda lıııut. \lun.lıros Ayvuzyuıı ;'nAgoP 
l~ev. lodd Tuh lod. Arliıı Saı·rafyan °0 • ,, l 
Bir bap dükkan ,, 

0
CS-· (};> 

'.l\ılı 3 oda 1 mut. İbrahim Ayvaz.yan t:' ,, 
,, 
" 

,, 
Bir bab dükfin ,, , ,\:/!,, 

" " • u~I 
305 ,, ,, ,, ,, ,, 

0
0-111 ~ıı 

306 T lı 4 oda 1 mut. l lıraııt A vvazyan t' çı ı ,, ,, u . J • • uşa ıt 
Yukarıda yazılı ırayri menkulleriıı ıııulkıytlı at:ık arttırnuı ıle St 3J dıl 

tır. Talıp olanlurm
0

3.ll,941 tarihıııe mihscıdıf Puıurlt-si güııü saal l~'z5,z9 
kadal' malmiidıirlüğünc müracatlurı. 17 2 • 

lskeudcruıı ~lalmih.lürliiğüııd .. n ; 

* 
* * 

Kapu Mahallesi (:insi l\lüşlt>milfitı 

No. veya köyii 
Kimden metrulc 

olduğu 

• V (' . l n vı't· 217 Soğulrnluk Ka. Bina lah 2 udu 1 mut. cncs ,uze ya pıı 

V 
~azarel og· ~ . 

221 ,, ,, ,, " ,, Agop artenasynıı . rl~'' ~ :ı 
225 ,, ,, ,, F'ev 2 oda 1 mut. Ağop Sanunlu oğ ~~. ::ı·1~11 226 ,, ,, J'ah. 3 ml.ı l ııı ut ı~uzaret Bolacwan Oc.,. f.~ 

,, J ~· 
227 A ,, ,, ,, ~'ev. 3 oda 1 mut ~laııok agazaryaıı ,~11. 
232 ,, Ahşap ,, l nlı. 2 oda Baraka llJl'ulıim oğ. Ayvıt~) ~ı' 
243 ,, Ka. ,, l'alı. 3 oılu 1 mut. Kasırga Balyan oµ· t t 
244 ,, ,, ,, Talı. 1 odu ,, i\lauok Sinanyaı~ f'.ıı'11 ·' 
246 ,, ~:imento ,, Talı. 2 oJa ,, Miııas Balyan og(wıııırı ,ıı 
261 ,, Kfi. Liiııa ,, ,, TaııtesKirkor 1 ğ. w tJI~~ 
?63 ,, ,, ,, ,, ,, llaçir :-lanı ilynıı 01~ · 0~ 1 264 ,, ,, ,, ,, ,, ı\lardiros Ayvm~yıııı i'f. (: 
265 ,, ,, ,, ,, ,, Toros Dumanyıııı ~ O 1 

266 ·ı· A yan Oc' ı' ,, ,, ,, ,, ,, oros nıan ~ 

26 7 ,, ,, ., ,, ,, " . gııllJ 
Yukarıda yazılı guyri mcukul~c~·iıı m~!lki~:ı•ti acık arltırm.~ı ıl~t 9, 

tır. Talip olunlurın 3 •,10,941 tarıhıne nıusadıf perşembe genu s~2ı 1 
z9 

kadar Malmü<.lürliiğüne nıüracaatlau. ı 5,18, ' 


