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Anlaşmanın akisleri Nü/ us Yazımı 
Vilayetimiz dahilinde ya Filhakika me.ısupolduğu Asil Fransız milletinden, 

Pılınasına karar verilen ilk millete intisabmı, içinde ya-

ve esaslı:nüfus yazımı, hn şadığı memleketle alakasını dürı·ı·st ve kahraman 
tarafta dün birden başlamış her ne bahane ile olursa 
bulunuyor. Yirmibeş gün sü· olsun gizliyen bir insan. ay 
tecek olan bu yazım esna- ni zamanda milli, vatani ve •ıı t • l A 

sınd.ı hususi memurlar ev- medeni vazifelerini de yapma m l e ıne s e am 
Türk 

lere :müracaat:ederek vatan mış ve binaenuleyh insanlık 'C' 
daşıarın hüviyetlerini tesbit tan hariç kalmış demektir. Başvekilimizle r ransız Btışvekill arasında . 
Ve tescil edeceklerdir. Bu halde, bize vatandaş- k4 • A j"l • d ·ıd 

Yazılı:..ve sc.ğlam bir nü· lık şerefini ve bu şert"fle ik ÇO .samımı feJgra ar fecı.ft e l i 
.~tı~unl millet ve memleket i- tisab olunabilen hakları ka- Fransız gazeteleri : • Türk ordusu başla gelen ordndur. An-
Şınde nasıl bir temel taşı va zandıran nüfusa yazılmanın h T S 
lifesi gördüğünü, bu teme! insani ve medeni bir vazife laşma ile Alman planı ma volmuştur - iirk - ovyel dost. 
taşının menedi bir içmai be olduğu kadar milli ve vatani luğunu Paris ve Lo,dra tamamile tasvip eder • İngiliz gaze-
Yet için nekadar lüzumlu .ve bir vecibe olduğunu da göz teleri de : « Kamal Atatürk büyük b1r millet yetiştirdi. Bü-
ı:-h~mmiyetli olduğunu bura önüne alarnk evlerimize mü- d ·· · · Ik l kt k d h ki d 
.
da tekr~ra ve ,uzuıı boylu tiin unya onun eserını a ış ama a onun a ar a ı ır. 

- racaat edecek hususi memur d k ı· b. d ·· d ızaha_hacet olmasa gerektir !arın suallerine doğru cevap Türk, sadık bir ost ve uvvet ı ır uşman ır » diyorlar 
Bütün münevver vatandaşla- lar vermeli, hem kendimizi Türk - İngiliz ~ Fran muahede, yüksek ideale bir Türkiye dürüstlüğünün 
tın bu çihetleriJ hakkile hemdi! _ varsa - herhangibir sız karşılıklı yardım muahe- hizmı-ttir. Türk milletinin yeni ve parlak delilini daha 
lllüdrik olduklarına şüphe st"beple bu gilne kadar nüfu desinin imzası dolay1sile kardeşçe selamını asil ve göstermiştir. Bu anlaşma ile 
Yoktur. k k l Fransız Başvekili Edvar Da- kahraman Fransız milletine sulh davası en büyük bir za sa yazılmayıp me tum a · 

' Filhakika, başlıbaşına bir mış ailemiz efradını kayıt ve ladye Başvekilimiz Doktor iblağ etnıekle bahtiyarım . ,, fer daha kazanmış bulunu • 
Varlık teşkil eden her mem- tescil ettirmeliyiz Refik Saydama bir mesaj .* • yor . 

. !eket.biihassa bugünkü şarait Yukdrıda da dediğimiz göndermiştir. 0dladye bu Dünkü Fransız gazeteleri Moskova müzakerelerinin 
içinde kendi hudutları dahilinde ıibi bizim için en yüksek şe mesajında diyor ki : ~ç ta:.~flı a~laş~ı~ münasebe k~silmesi Almanya için ağır 
Yhaşıyan insanların.tam_sayısını ref ve nimet olan Türk va- 11 Fransa ile Türkiye ta- hle ~-u~k ~·~.letının cesaret bır darbedir. Alınan harp 
~r bakımdan ve nuksansız rafından geçen 23 haziranda ve durustlugunden bc.hseden planının en hüyük ve mu""hı"m 
1 tandıışlığı ve tabiiyeti sıfatla ı l d 1 d B 0 arak bilmek ve tespit et· alı.ıan .kararlarla Fransayı yazı ara o u ur. u ım.ıa - kısmı mahvolmuştur. Bunu 

lll' rımızı bir kerre daha tespit h d b d lŞ olmak mecburiyetinde- Türkiyeye bagvlıyan dostluk e enin ütün ünyada hesap Alman ricali gizlemegv e lü • 
d" ~dece-k bulunan bu ~\efaki e it bağlarınm dah .l çok kuvvet sız akisler;yapacağını müttefi· zum görmüyor. 

N saslı yazıma büyük ve husu k b d F l itekim, bu mecburiyet si bir ehemmiyet Vt"rmekliği lendiği~i .. görmekle ba~tiy~ · an eyan e. en r.~nsı:r. r~(1! Fransa ve lngiltereye 
edir ki, kanuntnr, hükümleri rım. Butun Fransıı mılletme buatın_ın ?~şrıyatı şoyle hula sarsılmaz bir sadakatle bağlı 

nJ miz laıımdır. k F dl b l " tında yaşıyan insanlar için terceman olara ransanm sa I! ı e 1 ır : Sonu 'l ncide 
Vat d b l h k Vatandaşların hepsine ve k d IA l d"" ·· t -"'!!!!ll ___ l'!lllll!~!lm~~-1!111!11 ____ --~-~-· 
l 

an cışlığın a ışettiği a ar eş se am arını urus ve -B k •ı • . LJ :-
llrdan faydc:llaıımak imkanını bilhassa münevver sınıfrna kahraman Türk milletioe QŞVe l zmzz ırıarp febfig>J /eri 

llncak nüfusa yazılı olmakla bu yolda düş~n vazifelerin göndermekle :-;eref duyarım . ,, A k " h 
den biri d<! bu hakikat B · B k'l" · · s erı eyetler Garp cephesı·nde lllukayyet kılmış ve vatanda~ u OH!SClJa aşve ı ımızın 

lık sıfatını& iktisabedemiyen lerden hala gafil bulunabilecek gönderdiği cevapta şu cüm- şerefine bir ziy?fet Fransız tebliğinden: G CI! 

1 • k" 1 · yd tatmak olduğu ı ı d d. sakin geçmiştir Hava çok eri bu haklardan mahrum ımse en 8 111 e er var ır : ver 1 
b k nu kayıt ve ilave etmeyi zait '· Telgrafınızdan derin yağmurludur. Her iki taraf 
ıra makla yazılı nüfusun Ankara 20 A.A. - Bu ta keşı"f koli f l" t• ı ıh addetmi1oruz surette mütehassis oldum. arı aa ıye ı o · 

·••crnleket için .. olan büyük akşam Baş\e:<ilimiz Doktor muştur. v - Ş . Balcıoğlu dün altına imza koyduğumuz 
~ kati ehemmiyetini göster Refik Saydam Şehrimizde Alman tebliğinde de, garp 

lllışlerdir. U • k •z • • bulunan lngiliz ve Fransız cephesinde sükunet hüküm 
. Nüfusa yazılı olmıyan bir .rı ar i c ıye ve l l m lZ Başkumandanları şerefine An sürdüğünü bildirmektedir. 
1nsan, evvela içinde yaşadığ' karapalasta bir ziyafet ver Bulgar kabinesi 
ınilfete intisrtp şerefiııı, sam Hususi bir Rus zırhlısigle miştir. Ziyafette Mareşal Sofya 20 A. A. - Kral 
/'en bu şerefle iktisab olu Fevzi Çıokmak, MilliMüdafaa ~oris _bugün muhtelif siyasi 
'~a.~ haklhaı kaybetmiş olur. du··n f Sf Qllbu/a· geldi Vekili General Nad Tmaz rıcal ılc temas ve istişare 

oyJe bir insanın insanlıkla I.~ Şehrimizdeki Vekiller, Fran )erine devam eylemiştir . Kö 
~~akası yoktur, demek ileri Şükrü Saracoğlu ile Molotof ar asında çok sız ve lngiliz büyük Elçile- seivan,,f kabineyi teşkil ede 
ır hükum sayılmamalıdır. ri, f ürk Generalleri ile Hari mediğindt•n milli birlik kabi 

"----- samimi telgraflar taati edildi - Hari ciye Erkanı hazır bulunmuş· nesi kurulacak ve knbineye 
Sayın misa- ciye vekilimizin beyanatı lardır. Ziyafet geç vakta bütün siyasi partilere mensup 

k d k · - b' h azalar alınacaktır. İstanbul W A. A . te Dolmabahçe ı önünde_! de- a ar ço samımı ır ava 

f • / • • · · · d · · ALMANY ADA KADIN 
ır t!rzmız Hariciye vekilimiz Şükrü Sa- mirlemiştir. -- ıçın G~eçmtkır. ERKEK HERKES ASKER 

l) ,racoğlu refakatinde Sovyet- Rıhtımda_ ke-sif bir halk. ene urmay I3erlin 20 A. A. _ Al-
Ün akşam İsken de- leri• Moskova büyü c elçisi kütlesivegüzide bir kalabalıklık, temaslarıdevam ediyor man radyosuna göre, Alman 

runa döndüler olduğu halde bugünö]leden la bir. kıta asker Vt- P?lis mef· A ııkara 20 A.A.- ş~h hülriimeti, bütün mekteplere ~ 
D.. H "fl . . evvel hu~usi bir Rus zırhlısı rezesı tarafından selamlaııan rimizde bulunan Fr n ı gönderdiği bir tamimde mek· 

un atayı teşrı e-rını . l . . s· H . . k.1. S b .. .. k a s z ve 1 d Lilu .ı .,,,~ . .k. . d .. ıle stanbula gelmıştır. ıs arıcıye ve ı ı ovyet uyu lngiliz as'<eri Heyetleri ile tep erde yalnız ipti ai ma-
ıruı6ımız ı ıncı or u•mu· - .. .. h b" ı ti ·kt"f d"l · · 

fettiş" 1 l . Ç yuzunden zır h ırkaç saat elçisi ve maiyetindeki zevat- Genelkurmayımız arasında uma a ı ı a e ı mesını, tam 
lı~ı ı or~eııera zettm taf· tehirle lstanbul limanına gel· la birlikte zırhlıdan ayrılırken bugün öğleden evvel ve son· bir mektep terbiyt"sine lü· 
t- ır Vt! korgeneral Muza eri . B l b . .. .. d k zum olmadığını, kadın erkek 
'-to-d ..• y mış ve . ty er eyı onun e gemi 19 parn top ıtma sure- rcı temas ve müzaktreleı ine 
1 ~u er oglcden sonra ay- .. . d b" h l l f d r 1 herkesin asker ola cağını bil· 
lldağı k ·ı . 1 ve guzı e ır eye ara ın an tiyle Saracoğlunu se aın a- devam ~dilmiştir. dirmlştir. 

b· ~ azasına gı mış er karşılanmıştır. Zırhlı 21 .para mıştır. Aske-ri heyetler öğle ye-
Utu11 gezergcthta halk ve k . l h . ş· mal devletleri kon 

köylüler tara'ıııdan candan top adtmka suretıy e şe ra sı:~ Saracoğlu bu akşam An· meğini hususi olarak yemiş 
lez· h 1 k 1 1 d lamla ı tan sonra saat 11,4) karaya hareket edecektir. lerdir. feransı bitti 

il urctt a arşı anmış ar ır. - * .,, İstokholm 20 A.A.- Şimal 
f Avdette Valimiz tara· lerdir. İ * hüsnükabul ve samimiyet - devletleri konferansı sona er 
ltıdan-kıymetli misafirler şe· Valı"mı·z skendet unda Hariciye vekilimiz Saracoğlu ten dolayı hararetli d k m;ştir. Konforans kati Lir bi-
tcfine Harbiyedeki Defne Valimiz Şükrü Sökmensüer. Sovyettopr~~ların a~ ayr.ılıı en teşekkürlerini bildirmiş ve la raflık siyaseti takibine ve 
~leliııdt bir çay ziyafeti ve- bugün öğleden sonraki trenle Sovyet Harıcıye komısf>n Molo.• Türkiye ile Sovyet Rusya:un bilhasse Finlandiyanın istik· 
rı~rniştir, Misafirlerimiz dün hareket edecek olan sayın tofa bir telgraf çekerek,!Sov· ananevi dostluk münasebet- lal ve bitiraflığını muhafaza 
~ k.Şarn şehrimizden ieçerek Generallerimizi uğurlamak yet topraklarından ayrılırken lerinin mümeyyiz vasfı olan ya ve onunla teşrikimesaiy., 
~!. t!lderuna avdet eylemiş- üzere lskenderuna ıitmiştir. Moskovada iÖrdütü yüksek Sonu 2 ncide ~arar vermişl~rdir. · 



Sayfa- 2 _;: 

• 
izcilerimiz 

Bu akşam Ankaraya 
gidiyor 

Cüınhuriyeliıı 16 ncı yıl
<lönümü merasimine iştirak 
etmek üzere Hatay izcilerin· 
uen 'ınüteştkkil 48 k\şil\k 
bir grup bu akşamki trenle 
Aııkaraya hMreket edecek· 
)erdir. Yarın Ankaraya mu· 
vasalet ed d ·k o•a, kafıle 23 
te yapılacak olan umumi pro 
vada hazır bııluııacalr V{" 29 
teşrinevvelde g ... çid resmine 
iştira e<leceklerdir. Gruba 
Lise Direktörü Naci Alev, 
Bedia Alev Vt! beden terbiyt 
öğretmeni Ziya riyaset ede· 
ceklerdir. Kafile ~ayramı o· 
ruda geçirdikten sonra :n 
de doğrudan Hataya dön~· 
ceklerdir. 
Kız Lisesi direktörü 

Hatay Kız Lisesi direk
törlüğüne tayin edılen Bay 
Mazhar Antakyaya gelmiş 
ve ycnı vazifesine IJaşla· 

mıştıt. 

ASA LE fEN TAYİN EDİLEN 
MÜFTÜLER 

Iskenderun Müftülüğüne 

30 lira asli maaşla Memet 
Kara!11an. Hassa Müftülü2'ü 
ne 25 lira asli n uaşla Ali 
Riza Yılmaz, Yayladağ Müf
tülüğüne 25 lira asli maaş· 

1-ıa:Sadık Bilgin asaleten tayin 
e-dilmişlerd ' r. 

Bir çok zelzeleler oldu 
Ankara 2 A .A. Anka· 

ra,lstanbul. Bursa, lzınir İnö
nü ve <liğer bazı yerlerde 
bu gece zelzeleler kaydedıl· 
miştir. Bursddaki iki zelze 
le ş;dddH olmuş, ve lnönün 
de: iki baca yıkılmıştır. 
Erzurum demiryolu 

Aııkarn 20 A.A. -N;ıfıa 
Vekili Ali Fuat C*'besoy 
bugün bir nutukla Sivas - Er 
zurum demiryolunu işletme· 

ğe açmiştır. 

incir ve üzüm fi~t 
lan yükseliyor 

lzmir 20A A. - Dış mem 
leketlerden ve bilhass ·ı İngil 
ter·· ve Fransadan vukubı•· 
lan fazla talc-p üzerinM. incir 
ve üzüm piy"s:ısı hararetlı!n 
miş ve fi&tlnr yükselmiştir. 

Altın kaçakçısı 
Sergo isminde b;risi Or· 

Judan sekiz teneke domJlt>s 
pr:kmezi ft'çiri rken ) apılan 
muayene neticesind1.~ teneke· 
lerden birinde 61 altın bulun· 
muş ve kaçakçı yakalanarak 
cvrakiyle birlikte mahkemeye 
verilmiştir. 

Anta \. ya hasiaııe 

s\ abş tabipliğindt:n 
Hastanenin 51 kalem 

erzak ve mahrukatı 15 gün 
müddetle münakasıya konul 
muştur. Taliplerin maliye 
veznesine yatırılmış yüıde 

yedibuçuk teminat akçasile 
birl•kte 25,10,939 ç· rşaml a 
gürıü saat 16 da hastane 
mubayaa komisyoııuııa nıüra 
caat atıneleri ve Jaha ev· 
ve\ istiy~nl erin hastan e me· 
murundaıı izahat .. almaları 
Hin olunur. 

Asi/Fransız 
ınilieti 

YENlGÜN 

Hariciye 
Vekilimiz 

Başı 1 incide Başı 1 inci ele 
kalmakt Türkiye için b:r şe· ~ 'nıütekabiL.hüsnüniyetin unu-; 
ref teşkil eder. Akdeni:Le ':.:.; :tulmaz intıbalarını taşıdığını 
şarka istikrar ve su)~ uıısu · iki meınlek~tin değişmez 

• ru gPtiren bu aıı\i.fşmavı ı s<·· •dostluk' sivasetiniıı """'devam 

ilan 
Hatay Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli 
Lira Mikdarı Nevi Köyü 
120 40,000 Portakal Mişı a~iye 
120 40,00J " Bityas ve Hac1habepli 

9 3,000 ,, Yoğun Oluk 
~ J •• ' 

'.laınlarız. _ ede~eğini 
1
ve 1 selaınlarıııııı -

ı •rürk ordusu en başta Sovyet hükumetine iblağnıı 
:z49 83';oou 

- j .. 

gelen bir ordudur. Tiirk as·, rica eylemiştir. 
kerinin ve kum .ııda he)"eti·~ Ou ıtelgrafa verdiği ce· 
nin yüksek kabiliyeti, mü na- vapta Molotof, samimi duygu 
kaşe götürmn bir hakikattir.. !ardan dolayı çok teşekkür 

Mosko vadakı Türk müza eylemiş, iki memleket arasın· 
kerelerinin durmasından son da dostane miiııasebetlcri mü· 
ra yapılan bu anlaşma ile şah"!de etmekle bahtiyar o!· 
yeni bir ümid doğmuştur. duğunu ve dostane duygula· 
Aııkara. 20 yıldanberi devam rının kabulünü rica eylemiş· 
t-ltiği ve Türk lıari.:i siyaseti tir. 
için lir n üt~ırife olan S)vyet İstanbul 20 A. A. 
dostluğunu muhafaza ediyor. Moskovadan dönen Hariciye 
Loııdra ve Paris)e bu dost· vekilimiz Şükrü Saracoğ!u 
!uğun devamını tamamile Ankaraya hareketinden evvel 
tasvip eylemektedir. Ve an· saat 16,30 da matbuat erka
laşmanm imzası ıvfoskovada mnı Parapalas otelinde kabul 
hiç bir akis yapnıanıış, fakat ederek seyahati ve temasları 
Berlinde "derin bir inkisar hakkında beyanatta bulunmuş 
doğurmuştur. ve demişdir ki: 

• "• "- Potemkiuiıı Ankara 
İngiliz matbuatı da an . ziyaretini iade etmek ve Tür· 

!aşmanın imzasırıdan büyük k!ye ile Sovyetler birliğiııi ala 
bir memnuniyetle bahsetmek kadar eden mesel~leri görüş 
teJir. Taymis diyor ki : rnek üzare Moskovaya gittim. 

.. fıu harekd sulhun is- Her biriyle şahsen tanışma 
tikrarı için tam bir amil olai fırsatını bulduğum Sovyet 
caktır. ri ~aliyle temaslarımız çok 

Kanıal Atatürk olgun ve samimi oldu. Bu ziyardimin 
büyük Lir millet yetiştirdi. eskidenb:!ri aramızda mevcut 
Bütün dünya onun ~serını dostluğun bir kat daha art· 
alkışlaıııakta bizzat onun k.t· masına vesile verdiğini mem· 
kadar haklıdır. Türk, sadık nuniyetle söyliyebiliı im. ile· 
bir dost mert ve kuvetli bir~ ride konuşrı1alarıınıza devam 
düşmandır." Türk askerile etmek üzere Moskovadan 
cephelerde karşllaşanlar, o· döndüm. Bu ziyaretim t:sna· 
nuıı bu ananevi hasletini si· sında Sovyel Rusyad;ı gör· 
~ayişle takdir eJerler. Türki düklerim arasında bilhassa 
ye ile akdedilen anlaşma aza· yeraltı trenleri ve Volga kanalı 
mi mahiyeti haiz, bütün dün her millet için gurur duyula 
yada ve bilhassa Balkanlar- cak birer eserdir.

11 

da ve yakm şarkta sulhu ta· 
karrür ettirecek mühim bir 
.. csikadır. Türkiyenin dürüst 
usulleri bu muahedenin ak· 
dine imkan vermiştir. 

Yine bu muahede ile Tür 
kiye, Moskova ile olan dost
luğuna sadık kalmıştır. 

halyan gazeteleri de şu 
mütaleayı yürütnı ktedir : 

Bu muahede Balkanlarda 
yeni sulh unsurları ortaya çı 
karacak diğer taraftan l:a -
kın tesanüdünü de arttıracak 
tır. 

Yugoslavya matbuatı hiç 
bir mutalea yürütmemektedir. 

Yuııaıı matbuatı anlaşma 
yı fevkalade bir memnuni • 
yetle karşılamıştır. 

Amerikan gazeteleri, 
Türk iııgiliz Fransız 
anlaşmasını, sulh ıçın esasıı 
bir kazanç ve Fransa ile İn 
giltereniıı harbiıı bidayetin -
denb ri kaydettikleri ilk mü 
him kazanç olarak görü 
yorlar. 

!Çayıp şahadetname 
Antakya Rüşdiyesinden 

öl<lığım şahadetnamemi 

kaybettim Y eııisiııi alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilan ederim 

Yahya oilu Cemil 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Hcıtay Sy. Jandarma piyade 
alayı hayvanatı için (85-100) 
bin kilo ot açık eksiltme sure 
tile 25, 1 teşrin, 939 Çarşam· 
ba günü saat 16 da Antakya 
kışla'tında Jandarma alay ka· 
rarğahında ki Satı ı alma ko 
misyonunca satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
ve almak için mezkur alay 
levazımıııa ve ihale günü 225 
liralık muvakkat teminat mak 
buzile komisyona müracaat· 
lan 

iki bayan kolcu 
ist"!niyor 

Reyhaniye ve Ordu güm· 
rükleri için orta veya ilk mek 
tep mezunu iki bayan kolcu 
imtihanla iduıiicaktır. 

imtihan neticesinde t:hli· 
yetli görülenlerden Hatay 
hükumeti zamanında gümrük 
te bulunanlar tercih edile
cektir. 

26,10,1939 Perşembe gü· 
gü sabah saat dokuzda imti 
han yapılacagından isteklile 
rin ilan edilP-n gün ve saat 
te ellerinde bulunan belgele 
ri[e bi.-likte lskenderun Güm 
rük Başmüdürlüğüne müra· 
caat etmeleri. 

Yukarıda Köyü, nevi, miktarı ve takribi bedeli 
yazılı Süvrydıye ve Hıdırb y nahiyelerine bağlı erm .mi· 
lerden metrk dört köyl bulurıan sekseıı üç bin Portakal 

2~,10,939tarihinP müsadıfCümartesi günü saat ondaMilli Emlak 
Müdürliiğü odasında açık arttırma usulile satılacnktır. 
Talip olanlanlar muhammen bedelin yüzdı· 7 ,5 cğunu 
maliye \ eznesın~ yatırarak alaceığı makbuzu yevmi mez 
kurde komisyona ibraz t>tmel...ri lüzumu,.ilan olunur. 

Hatay Dı:ıfterdarlığmdan: 
Köy Nevi Takrıbi adedi Muhammen kıymeti 

Vakıflar Portakal 500,000 Lira 
2000 

Zeytuniye ,. 200,000 800 
Yukarıdtt cınsı ve yeri yazılı portakal 1O,10,939 

tarihinde ihaleye çıkarılmış talibi cıknıadığırıdaıı mezkur 
portakallar 23,10.939 tarihine müsadıf pazartesi günü 

saat onaltıda milli Emlak müdürlüğü oda~ında ihale 
.-dilecektir. 

f ali pi er yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate ak 
çasım Malıye veznesine yatırarak komisy onuna tevdile· 
rı ilan ol un ur. 

ilan 
1 · Antakyadn tüccardan 

Hazım ve A\amettille made· 
ni yüz otuz altın lira ve mas 
raf merıneğe borçlu Reyha· 
niyenin büyük Avare köyün· 
den Uzzi Keyyali oğlu Alinin 
borcurıdaıı ötürüReyhaniyenin 
büyük Avare köyünde ve ta· 
pu sicilinin (l) akar numara 
sında kttyıtlı cenuben kızıl a· 
rık, şarka • azize ait kudaği 
ye köyü \ ' "! harap ali kö} ü, 
ş;malen kara Maslepe ve 2 
rakuınli l>aii köy Abdullah 
Mur.'ialoğluııa ait arazi gar· 
ben, Küçük av.ır-;: köyü kudut 
larHe mahdut ve 483 Le'<tar 
ve 87 Ar v e57 santiyar ıııese 
hasında ve 5166 lireı nıuham 
men kıymetli bir ve yine ay· 
ni k 1yde vaki iki akar numa 
rasında kaytıi cenubwıı ve şar 
kan ve garben 1 ııumaı alı a· 
razi huduLları ve şimalenBaş 
köy arazisi h ud ullarile mah· 
dut 54 lıakter ve ~3 Ar ve 
67 saııtiyar mesehasıııd ıki 
tdrladan 60 dönüm hariç ge 
ri kalan ve 1 f O lira mu ham· 
men kıymetindeki.ı 
bir ve yine ayni köyde va 
kı 3 akar nuınarn~ında ka} t 
li ve dört tarafı 1 numaralı 
akar hudutla mahdut 3 ar 84 
santiyar mesehasındn 57 lira 
muhammen kıymeti, bir ki 
camaıı 3 kıta susuz araziden 
borçlu Aliye ait 16 sehim iti 
barile her tarladaki uçer se
him hissesinin açık arttıı·ma 
sur~tile paraya çevrilmesine 
karar verilmiştir. 

2 Yukarıda gösterilen 
tarlaların muhammen kıymet 
Jeri yem!nli üç ehli vukuf 
vastasile takdir edilmiştir. 
Gösterilen rakamlar yal ınıı 
Alinin oııaltıdu üç 11elıim his· 
sesine ait kısımlara aittir. 

3 - Birinci açık arttırma 

ikinci t şrin ayının 21 inci 
salı günü saat 8 den 12 ye ka 
dar dairede yapilacaktır. 

4 - Arttırma muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini doldur 
duiu takdird e alıcı namına 

ihale edileceği aksi takdirde 
alıcı ııaınına ihale edilece· 
ği eksi tekdirde 
birinci arttıranın taahhüdü ba 
ki kalma!. şartile artırma 15 
gün müddetle uzatılarak 7 bi 
riııci kanun 939 tarihine mü 
sadıf perşembe günü ayni sa 
atte dairede yapılacak olan 
ikinci açık arttırmada dahi 
yukarıda yazılı bedeli elde 
etmediği takdirde satış 2280 
numaralı kanun ahkamına 
tevfıkan geri birakılacaktır. 
. 5 - Satış peşin prıra ile 
dir arttırmaya girmek iste· 
yenler ınuk11dder kiym :!ti 100 
ve. yedi buçağu nisbetin<le 
pey a\<çası veya mu eber bir 
banka teminat mektubu \'er· 
mel~ri icabeder mezkür gay 
ri menkulun mütrakim vergi 
si ve bilcümle tapu ve della 
liye masrafları alıcıya aittir. 

6 hakları tapu sicilile 
sabit olma} an ipotekli ala· 
cakıar ve dığer 'ilakadarla· 
rın ve intifa hakkı sahıple~ 
rinin bu haklarını ve hususi 
le faiz ve masraflarını ilan ~ 
tarihind~n itibaren 20 g·üıı 
zarfında deirf'mize bildirme 
leri lazımdır . aksi takdirde 
hakları tapu siciıiie sabit ol 
mıyanfar satış bedelinin pay,: 
!aşmasından haı iç kalırlar. 

7 Gayrimenkul kendisi 
ne ihale edilen kimse derhal 
veva verilen mühlet içerisin 
de satış bedelini vermezse 
ihale kararı fesh olunarak 
kendisinden evvel ·en yüksek 
teklifde bulunan kimseye ka 
bul etmiş .. olduğu bedelle 
atmağa !'azı olursa ona ol· 
ınazsa veya bulunmazsa 15 
gün müddetle tekrar drttı r· 
mağa çıkarılıp en çok arttı 
ranm üzeı inde bırakılır ve 
ihale arasındaki fd rk ve ge 
çen giinler için yüzdebeşe faiz 
ve diyer masraflar ayrıca 
hükme hacet kalm:ıksızın da 
iremizce rrse n tahsıl olunur 

8 - Daha fazla malumat 
almak istiyeııler 21,10,939 
gür.ünden itibaren Reylıaniye 
dairesinde açık bulur.duruld 
cak açık arttırma şartnamesi: 
le 12,939 numara'ı dosyaımza 
müracaat etmeleri ve arzu 
etmiş oldukları malumatı ala 
cıkları ilin olunur. 
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