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3093 

llAnltrın he ketim~· 
elnden 5 kurut almır 

ı 
Ocret peşindir . 

00n0 geçen' aayuar 
10 kuru,tl!r 

\01111"' ' 

~: li.~iinbir tarihişanlzdes an 
•

21 t-ı/e süs/egen kahraman·tJe 
b,ı q~~i/ Türk ordusuna selô. I 1

9ıle Qururlandıgv ımız bu ordu gerektiği vakit ıflll 1 
1~1i~ a ~cağı emri yerine getirmeğe hazırdır. 

llluzakeresi Meclisle heyecanlı ve içlen fazahürlere. vesile verdi /J ve 942 bütçesi ittifakla kabul edildi 

ipi~: ~ 9 .. aşvekilimiz diyor ki: 
.. 

e'°'r ~t,. tırı de yarın da takip edeceg" imiz tek yol, Türk e eıet' ~o 

ı~k., 1111
n bütünlüğü ve Türk milletinin istiklalid!r,, ~t~ı 27 A. A. -

kuto et nıeclisinin 
~ita ~antıe1nda Mil 
1tıo1.ılk ~kalati bUtçe
Sô~ .eresi ınünase-

't 8 alan Doktor 
erkeı T 

ı. \'c """ , ürk va· 
~t~ tUtk .• 
~ 1tlj k ıstıklill 
ıtı~t!fa orunıak lize 
~il b b~kleyen ve 

,,.~ tı.. Uıur ve ··ka 
~ "11tış . . ...u 
'~ le ıyınde yaşa· 
tıı~~ rtl1ııatı olan 

• Otd 
ıl <(!Qel4 Unıuzu rnu· 
' f! / ~i: lauıış ve , de· 

ıJ '<JQ 
ıııl (Jı. "<111 ki· b'" t• 
ı ~ ,.i.lfl • u ün bir 

~~ t4 Şanıı ide t 
ır· .J ılıı..ı ~a ıJ ıc 8 anla· 
"';-;~ ,1~ıır. ~ .. lllijnkibeleri 

'll~ır. tUrk M'IJ . 
ı1 111.~ıı ~u 1 eh 
il' ,, tldenberj ono 

ti ~ • OQa • u 

1 ' ~Un" •nanrnış ve 
' J ·ııı "' <.•nu ı 6 Yratı• ıer zu-
llı/. a ~ Or lkla seyret• 
I'" t ı:o;urnuz için, 
,l'J <>Jrıı daha çok 
,'J~ ~ar11~n için . hiç 

~ ~ek· ~kınrn~ 
\"az·r 1~nııyı::ceğiz. 
~ını ~.esınj fer'Bgüt-
1 t yed · 
uugo &ıoıa rYa· 

~~a · . rı her Zanıa .... 
'4' 1Yı b' · ... 
~ ~k 1.lıYor ve bu 
~tlıKt ı~auıyoruz. 
~le d1ab u ves.le 
~ "ıı-ub a bu kUr

ııı. etı., . 
~ \'e h, sevgı 

~tQ eyacaı ıla n .,, 
'<iıter· . 
~ij~ . ını bitirir· 
ıı~t· .rııe bUt" 

'llııı un S lercucıı tenıiz duy-
L etilli an Olduğu 
~tq,..,. ş Ve "var
dı.._· · '411:lll 1 
:;'"Q'ıişt; llrk or- ı \ ~ .r. 
~ bıtıeı lJ 

'.'it~tek ğur da 
l: §Unları 
o llıiJ 

~ ~lıYon köylü, 
· ll.ıız Ordu it t' _ 
. ~büyük 

uskerimizden en 1\Uçiik ere rnukamınca bildirilmesin· 
kadar bu kl:rsUden Türk den sonra kürsüye gelen 
köylüsü adına saygı ve se Başvekil Doktor Uefik 
IGmlar,, Saydam şu demeçte bulun 

Meclisin sürekli ~alkış· muştur: 
lan ve "yaşa" nidalarile "-Arkadaşlarım! 1942 
karşılanan bu.beyanat Oze yılı bütçesini· lütfen kabul 
rirıe kUrsilye gelen MiIJi buyurmak Sul'etile hi kO · 
Müdafaa Vekili Ali Hıza mdinize karşı göstermiş 
Artunkal bütçenin heyeti olduğ Jnuz itin.ıadjan dola-
umuıniyesi üzerinde mü- yı k~udiın ve arkadaşlarım 
zakereler yapılırken ilel'i adına s:ze teşekkürlerimi 
sUrülen bazı nıutelealera arzederi m. Vazifemiz şım· 
cevap vermış ve h .. tipler diye kadar olduğu gibi 
tarafından ordumuz hak- bund.ın sonra da sizin iti-
1rmu:. miılet ndmu göste· madımza Jliyık olmak ve 
nıen sevgi tezahürJeı iue b.z~ tevdi ett ğıniz ödevi 
teşekkür ederek ~lilJi mü- iyi görrneğe çalışmaktadır. 
dafaa ihtiyacı için gereken Hüyük dünya haı bının kar 
yardımların MilJet meclisi şısmda bütçe ile kabul bu-
tarafından hiçbir zaman yurduğumuz b rçok küJfot 
e1:»irg~nmeıniş •)lduğuuu ler vardır. Aynı zıma da 
söyleyerek Jemiştır ki: buoddu SJnnı karşıiaşac.ı· 

"Ordumuz her zaman ğımız birçok zorluklar mev 
vereceğinız emri, g6rekti~i cuttur. Gerek bu kil fetle-
vakıt alacağı VdZJfsyi her ri milletimız kabul eder· 
türlü güçlüğu yenerek yap keıı ve gerek kaışısında 
mağa hezırılır ve itimadı- kaldığımız bu nıüşıcüldtı 
nıza layıktır. . lı z yenerken lıehem hal 

Ankara 27 A.A.- Bü- iyı bır ııetı.;eye vııracağı 
yük Millet meclisi bu giltl mız~ ve muUaka istikbal-
yaptığı iki celsedo 1942 de güze? netıcelerle karşı 
maa yı:ı bütçesi kanun laş~,! :ığ'ıınızu inanım.z var-
Ifiyıhasmııı müzakoresine dır. 
devaıu edere!( Maliye Ve· Arkaddş!anm! Dun oldu 
kilı Fudd Ağralının teklıfı ğu gibı bug i ı d 0 , yarın d.ı 
iız'!rjue şeker ve glikozchn tek g ıyemız ve ycg ıne ta· 
alınan istihlak veıgisınin Ic"p edeceğımiz yol l'ı.irk 
arttırılmasına ve fJvkaUl- vatanının bütünlüğii ve 
de durum dolayısıle br.zı Türle rnilletınin istik alidir. 
vergi ve resimlere zam ya Bıze verd ğin z öievı ya 
pılınasına dair olan kıınun parken gözümüzün önuııde 
layıh .;1sını ve 942 yılı büt- tutnc1ğımız arıc1k bu istı 
ı.:eai ıin irad fasıllarile büt· arnot VJıdır Ve takip 
ÇB mevc1duu itifakiJe ve edeceğimiz yol da şimdiye 
322 reyle kabul edilmiştir. kadar olduğu gibi · ayni 
Hu neticenin riyaset yoldur.,, 

Ticaret Vekilimizin demeci 

İzmir Fuar' ·/\imanlara göre 
Bu yıl açılmıyacak j T.Jarko~ ./ _ 

Ankara 26 \.A. - Mec U ~ 'J 1 

lisin bu günkü toplantısın- 1 d 
da ~ursa \telıus? Doktor ta urum 
S dı Konuk lzmır Fuarı ı 
na ait tahsisata dokuna· ? 
rak bugünkü fovkaHide ne . 
şarlar içi::de Fuarın bu 1 
yıl açılıp açılmi)8Ccığını Çevr;f en Rus 
Rormuş ve buna cev<.Jp 

1 

d , 
'"veren Doktor Refik Say- Or USUnUn ım 
dam demiştir ki: h b ki . 

"Arkadaşlar! Vekil ur- ası e enıyor 
kadaşımın dedi~i. gibi bu Bir Rus Başkuman 
ı-;ünkü şartlar ıç nde bu .

1 
. . k 

yıl lzmir Fuarını açmama- d~nı .e .~~'Y.~h .. en-
ğa l"arar verdik. 0.1ü:r?üz dılerını oldurduler 
deki yıı açacağımızı umu- R u si ar Ha rkof 
yoruz . ., 

Koza Satış 
kooperatifi 

Bugün toplanıyor 
Koza Tar1m Satış Ko

Opdratifi U muınid.!yeti bu 
gi.ın sat 14 te Halkevi sa 
lonlarmd l törenle toplana 
cak ve 1dare heyetini & Çe 
ccktir. Toplantıyı Valimiz 
8ÇdCdKtır. 

ta mukave
metten vaz-

• 
geçmış 

Berlin 27 A.A.- Resmi tebliğ: 
H ırkofun~~r cenubunda f 

Ç3vrilen Rus . ':_!ar. lularının 
imh.ısı hızla gidiyor Şim
diye kadar şiddetle mUca· 
dele eden düşmdu yeııi 
ve beylıu:le yarma teş~b 
büslorin<len sonra muka· 
vemeti bırakmıştır. Pek 
dar ve dairelere bölünmüş 
bir cı;p , içinde çevrilen iş 
V";, biçilmiş te.şekküHer a-

.. rasuıda bir karışıklık hü
küm sürJyor. 57 inci Rus 
ordusurıım Bıışkunıandam 

H'utllas ile Kurmay heyeti 
etılr düşmeden biraz öııce 
kendilerini öldürmüşlerdir 

İngilizler ne diyor? 
Londra 27 A.A. - Har 

1kofoıki sav.ış şiddet itiba
rile bugüne kadar olan ı:ıa 
vaşlarm en şiddetlisini 
teşkil etmektedir. Al· 
nuınıar durumlarını islah 

ti\ iu durmadan lıücuın et
mektedirler. Btınunla bera 

~· .:ır te~~bbüs halen Rusla 
1'10 eliudedır. 

Alman hücumları 
püskürtülmüş 

l\loskova 27 A.A. -
Hus tebliği: 

DUu Harkof istikame 
tinde hareketlerde bulu· 
nun kıtalurımız işgal ettik 
leri yerler~ sağlamlanıışlar 
dır. Di\şmanıa şiddetli 
tunk ve piyade hücumları 
püskilrtülmüştür 

Hllini ~maoet ettiğı kahra 
man Türk ordusunıın:ayak 
tn dimdik durması i.~in her 
fedekarlığa katlanacağız,. 



istJ:rn.S irer<tör!üJünden 
..,; ~ 

, urçl ı öll' t 'i a · Tel, n ~ Emn· 
v il~n yol • tcbl g 

B .ıy inut T0 ke , S ğ1ığındu Jstanhull.ia ~adıköyu l 
de Ü&nnn ~~ ıı alıalll ···rdE:"> Arayıc1 ba~H•OlrnO-ırda 

. o 
• 1sk1 2o,_8 mtı,30 yeni 12 uınarah kfigir hir apartı 
maı ın tJrramını hirit ci derce de ipotek gö(:terc rek 
21-1 937 t!!rih'ndt'" 24739 hes·ıp numar .. s:IP. smdı· 
ğırıı r.d ın ald ğı lOJO)lira borcu 13 -9-940 tarihi· 
~).P kud :ır öJ,.ını:>diğ'nd~n f l;Z, kr>misyon Ve IDCJS3Tlfl 
ı e lıenıber borç 504 lmı 52 kuruşa varmıştır. JJu se
bep1e 3202 numaralı kırnun mucibince· hakkında 
icra t kibi başlmak üzer~ tanz;m olunan ihbsrııame 
b?.rçlu~un. ~ukavelenamede gö::ıterdiği ikarnetgahma 
gonderılrnış ısede borçlu Nihadın Antakyada Eski c~ 
maliye yeni Albay mahallesinde 17-7-940 tarihin· 
de öldüğü an'~şıl_mış ve tebliğ· yapılmamıştır. Meıkur 
kanurun 45 mcı ddesı vefat halinde teblicratın 

ilan suretile yap1lmasıuı amirdir Borçlu ölü Nil"!ad mi· 
rrı_sçıları işb~ ilan iar!_hinden itib«ren bir buçuk ay 
ıçınd(~ sandıgımızn muracaatla murislerinin borcunu 
ödemel~.ri _veya ~an~nen kabule şayan bir itirazları 
varsa bıldırmelerı lazımdır. Mirasçılr.r ipoteği kurtar· 
maz\ar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde dur· ı 
d~rmazlarstı ipctekli gayri me kul mezkur kanuna 
gore sandıkça satılacaktır. Bu cilıetler alakadarlarca 1 
bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı 1 
ayrı ihbarname tebliği makamına kanı olmak üzerer 
keyfiyet ilan olunur. 

' t!@';IN ;;artı . AB# -

ilan ilan 
Kırıkhan Asliye Hukuk 

hllkimliğinden: 

KırıkhanmKurtuluş !Da 

hallesinde mukim eczacı 
misak .Mamalyan vekili da 
va V ekıllerindeı. Alı Uker 
tarafınd.ıu hakkılıiyarını 

Suriye lehine istunal ele 
rek gıtn iş ulan ve C' . .ır 

duğu yer be lı o!mıyan 

~fonol.ı. .l!.ş!,iya.t kızı Ma. ı~ 
ııa.nı uıf{Ar Mersem u!c..t 
!ıme ac;lı~t tescil davasmın 
netıcei ınuhakemes nde; 

Kırıklıan asliye . Hu· 
kuk mahkemesinden: 

Iskcnderunda mukinı 

Hacı Sait Oğlu Selim Yıl· 
:naz vc:kili Dava Vekille · 
r· nden Ali llker tarafından l 
h3kkıhiyarım Suriye lehi- 1 
ne istimal ederek gitmiş ,. 
oh n ve oturduğu yer bf'l· 
r; ·"'lmıyöıı \1<1nok Eşk:y<m 
ıdZI ;\ıhır s namı d ğer Mer 
yem u eyhiı e ~~ıığı tescil c 

dı:ıvasının n tıc ·i muhake i 
mcsinde 1 

M'ülkiyet Satış ilanı 
Hatay vakıflar müdürlüğünden 

(" na 
flo. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

Vakfı Mahallesi Cinsi 

kürt fakı camii beyncl harap bahçe 
Ruç· ye hasa keşre ., nısıfbahçe 
Hacı sef~r zade affan M. hane 
Necıb bey abacı P. dükkan 

" ., ,, iki dükkan 
Fıkıh mescidi çıkınk P. diikk:.ın 
Kiremitli camii dört dükkan 

Kiremitli camii l öşker P. ikı di.ıkkan 

10 Şeyh ali camii abacı pazarında dükkan 
11 Necib bey ,, iki dükkan 

No. MakfrNo. 

Muha.13. 
}... 

123 4-1022 5oO 
109 4-1033 500 
122 3-1021 s00 

'2 5- 94 4CO 
4()() 

3 5- 92 
400 

4 5 5- 88 
:>8 5- 85 35o 

205 5- 84 35~ 
204 35 
203 350 
202 350 
2tı6 5-185 35o 
207 450 
124 5-231 300 

13 5-242 300 
14 350 

12 Şeyh ali camii köşker P. nısıfdükkan 125 5-351 4
5
0 450 

13 Mustafa bey meydanda n 19 5-542 450 
14 " (( " 20 5-539 250 
15 ,, :' hisseli <lükkan 21 5-538 250 
16 Kiremitli cıımiinacarpazarı dükkan 133 5-150 600 
17 ,, ,, kantara M. hane 154 4-258 450 
18 · Hünkar mescidi uzun çarşı dükkan 208 5-1345 
19 Hünkar mescidi uzun çarsı dükkan 209 5- 563 500 
20 ftkıh mescidi ,, ,, 198 5-1Q95 1;~ 
21 ,, nacar pazarı ,, 199 5- 156 450, 
22 ,, köşker pazarında ,, 20J 5- 174 50 
23 Şeyh me~met C, şeyh mehmet M. hane 225 5-1233 3 
24 " " " 229 5-1774 ~~ 
25 Alevi vakfı zeytin sahası arsa 163 5-1717 z5J 
26 ,, dört ayak M· hane 164 5- 883 
27 Tüveyir oğlu Sofular islam M. :' 144 5-1695 

4oJ 
28 :: oda 146 5-1693 

150 

29 Ağca camii vakfı meydanda dükkan 95 5- 527 
450 

30 kerh..ın mescidi uzun çarşıda ,, 110 5- 252 3()() 
31 sofular camii sofular islam M. hane 120 5-1712 400 

32 A t k 1 . 'k f k" .. d t l 131 796 25° 
33 

ıı a ·y~ mev evı va ı "oyun e ~~ a 
152 799 

zOO 

34 " " ,, 133 ~02 2oO 
Muddialeyh i\"ezbu. 

nin l\.ırıkhıınd ..ı kam 468 
:V1ücldeialeyh mezburA 

nin r-.ır khaııda kain 468 
, paıs l nu nar.ılı arsasın· 

dan Şarktan gnı·be. yırnıi 
ı iki \1e şım ldcı1 C'-' ıuba 

35 Şeyh mehmct camii şatafcı çıkmazı hane 223 5-1142 gOO ti 
:-ııd>'e 

Yukamlı:ı vakfı ilt .n.:vkiieıi ve m.ıhz.ar ııum:ıral,ırı jtl.Ltlı vakıı ı,pyrı ın~n!;ull~riıı .. ı:Il; dıJ 
t artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29 / S / 942 gününe raslayan cuma günü saat 

1 
·r•'"te 

J i<lare~İuı le ıcı a o!!.lnacağından j,,1ekıil0rın .1 üıc.l.! yedı t>u ;uk teminat a! çası jie ~~.~.~ 

t P• ı t t> Z· t tlı 
'>fl ıf· ~ 0ıtt-:ı. i Y32 ı:;ı c· 
sinde nıudr ;, lı ric '1 

yıı mi,; ı · os nt!''lı !tınma 
s· tn ış u uuğu ve müddeı
n .ı d bu a •a üzerin le 
husı u i~e l bina inşa et
n ş bu un Juğu tii.ibit olJu· 
ğuudan üzerine bina inşa 
edıl~n bu mahallin nıez 
kur 469 parsel numaralı 
mahalden ifnızile müdde 
i t.arafındun üzerine inş .ı 
edilen lıinu ile birlikte 
müddei namına teıı";line 
ve m<:sı afı muhakeı.ı. .... ve 
ücreti vek~Hetin müddeıa

leyhten tahsiline15-5-942 
tarihinde gıyaben kJrar ve 
rilmiş ve lll\aın bir sureti 
mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğı.rndan 
tebliğ makamına kaim ol 
nıak l\zere iU\n olunur. 

13 met ım u • ı hJt· 
'mı ~,rk<..n ık ve t 

i ulk vı3 • .ıl'ı.JS•ı T 11 k 
v ~alı ı nı ı ~e şima· 

~n ut' k v ~ P ıııbı u:rul k 
\ 3 C le 1 [\lZ l-31 ~!J 
'Cll V(J \p t •.A. lJJit \ı;,; 

,fr, Z cd..,t'Ch 933 ı:iet•es nue 
m· dddyl· har·ceu yırmi 

'sm ... nlı altınına sutmış ol
duğ ı v • ınüudt'mi n de 
bu aı s ı uzeri nde hüsuüni· 
yetle tuh ani ve f~vkaui 

bina iıışa etmiş olduğu sa 
bıt olduğundan üzerine bi 
na ınşa edHen bu mahal 
liu mezkur 468 D\lmarah 
mahalden ifrazile müddei. 
tarafından üzerine inşa e· 
dilen b na iie birlikt<~ müd 
dei namıı ta tesciline ve m a 
sarifi muhakeme ve ücre 
ti vekaletin m üd lei aleyh· 
len tcıhs'lıne 15 -5-942 
tarihinde gıyaben kararve 
rilmiş ve Hanım bir sure 
ti muhkeme d\vanhancsi
ne talik edilmiş olduğun· l 
dan tebliğ makamma kaim 
olmak üzert-ı ilan olunur. 

caatlar: ilan olu ıı.r. 19, 
==-=~. ::::-~--~---=-~~~-~~==:=:-:!~~:::;:?::.;:::~~~ 

ilan DoktorRahmi 
Sok kta bt.kluğu kul Akseven 

Hcıbıuınııecc.ır canıii 1 nılmış~tm dmıeı< .karne 
:.,, kuponu v0 b .. şkasma 
<:ı• mr nlıhıı::ı uıs tc çsıltı 
LıW.l biı C!\.lll0~ k l Si 

a:makt:rn ı:ıuçıu Aıı ,ya
uın ~t.. unuk wuhd ıt:~ıı dt ıı 
Huı şıt oğıu 920 uoğumıu 
rlekır ~ızııuağ ve ;::,"'rııar 

rHdhttıksınde:ı Zeki oğıu 
927 doğumlu Alı Uğuz 
haldarınd:ı yapılan duruş· 
nıa sonuı.da: 

1 karşıısıı...du hastalarını ka-
bul edel'. \::ırşumbd gı. le 

l . 
ı n fakırıcre p.ın.ıı:;ız btttı:ılır 

1 
nr:rrın· 

N t. l!:vveıın guakü çı 
, O · kan lıu ııaııda gen«; 

Mııii korunma kanunu
ııun 21 iaci madJl'Sı deıa 
letile 55 iuc. maddesine 
tevfıkan yırmi lıeş lıra ağır 
pc.tra c:z..ısi;e I11<1huın1yd 

ıerine ve. yaşlan sebt"Uıle 
bunlardan .Uekiriu para ce· 
z1sının 16 lira 6J kuruş 
ve Alınin 12 lira 50 ku
ruş 8ğır pıra cazalari!e 
mahkumiyetlerine ve masa 
rıfı muhO.mlara ait olmak 1 

üzere hüküm hülilsasının ' 

doktorumuzun adı bir ter 
tip lı"tası Oldrak "Suplıi,, 
şeklınde ,çiktnıştır. Ozur 
dlıel' Vt- kendı8ılle IJaŞa· 
rı temeımı uderız 

Kayıp t~sdikname 
Köp:ti mt::kteuıııin altrn

C".ı sııııfından cldığıııı tas
ditrnumeyi k:.ıyl.>ettım. Ye
nis.ni aluçağmıdan eskisi· 
uiıı h ikmü yoktur. 

Ctimhuriyet Mah. 
_Ahmet Oslündağ 

Neşriytıt ldliduru 
~elim \:elenk 

C.H.P. :\latuaası Antaky~ 

gazete ile neşrine 4, 51942 
t.11·ihlnde karar verilmiş 

ve kı.tileşmiştir, 


