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Yugoslav Büyük ~ 
Elçisini kabul b\t

Zelzele 
felaketi 

Diğer bir sütunumuzda 
tişar ~den bir haber, Ha· 
! çiftçisini ve dolliyısile 
Utün Hataylıları sevindire -
ek mühim bir hadis~dir : 
ükiimet çiftçiyi toprağa 
Ümkün olduğu kadar fazla 
hum saçmağa teşvik eder 

en, bu teşviki yalnız sözle, 
e~il, filiyat sahasına da İn· 
kal ettirmiş ve tam yerin· 
~ bir hareketle çiftçiye yar 
ınu karar altına almıştır. 

Hatay çiftçisi için ayrı
n para 100 bin liradır. 

U para, tohumu olmıyan, 
ah"t ekim kabiliyeti fazla 

lup ta mali vaziyeti müsait 
· .ulunmıyan çiftçiye mütesf"l

ıl kefalet usulile ikraz oluna· 
aktır. 
Uzun yıllar 11 aşar,, namı 

ltında vergi yükünün en a
ltını çeken ve bu yüzden 
~~alete düşen ç:ftçi, bugün 
ukumetin hudutsuz bir ihti 
arnına mazhar ve en me -

ud bir istikbale namzettir. 
Cümhuriyetin bu baba 

~fkati karşısında sonsuz 
ır minnet ve şükran hisse 
ecek olan köylü

1 
hiç şüp· 

e yok ki bu ihtimama layık 
. lduğunu sayın Başvekilimi· 
ın millet kürsüsünden verdi 
i direktifi yerine getirmek· 

e ispat edtcektir. 
. Dünyanın bugünkü şera· 

t~ İçinde bize düşen en mü
ım vazifelc>rin biri, mümkün 
lduğu kadar çok ekmek 
e fazla istihsal yapmaktır. 
u suretle elde edilecek 
ahsulüıı bedeli doğrudan 
oğruya çiftçinin cebine gi • 
ecek ve köylerimizde 20 
ıldır hasretini çektiğimiz 

r~fah başlıyucaktır ki, bu va· 
1Yetiıı memleket iktisadiya

tı .. . 
.uzermde yapacağı mesud 

nkışah b\\rada tekrara lü -
um yoktur. 

Hükumet, yardımı tam 
vaktinde yapmıştır. Tohum 
ednrik etme ve natas zama 

1
•
11

• alınan bu kararın çiftçi 
t~ın ehemmiyeti çok büyük 
tur. 

Sayın Başvekilimizin de· 
iği git'i, yarının neler doğu 

racağı mPçhuldur. Bunun 
çin çok hem pek çok 

ekelim. 

Selim ÇELENK 

Lise ıniidürlüğü 
Antakya Erkek Lisesi 

lllÜdürlüğUne Balıkesir Lise· 
ıi riyaziye öğretmeni Naci 
Alev ve Antakya Kız ·us~si 
cokrafya öğretmenliğine de 
B~ya~ Bedia Alev tayin 
edılmıııerdir, 

20 milyoıl liralık muıızam 
bütçe müzakert! ve ka

bul edildi 
Bu para milli müdafaa işlerine sarf 
edilecek ve karşılığı fevkalade mem

balard::ı n temin olunacaktır 
Ankara 25 A.A. - Büyük Mille~ Meclisi bugün 

öğleden sonra toplanmış ve maliye Vekili Fuad 

Ağr~lı 58 milyon 917 bin liralık fevkalade tahsisat

la ayrıca 20 milyon liralık munzam bir tahsisatın 
kabülünü muhtevi layihayı meclisin tesvibin~ arz 

1 • 1. 
eyıemış. ır. 

Hükumetin talebi üzerine Büyük Millet Meclisi 
ruznamedeki diğer maddelere tercihan bu kanunun 

müstaceliyetle wüzakeresine karar vermiştir. Bun
dan sonra kanunun müzakeresi yapılmış ve milli 

müdafaa işlerine sarfedilecek olan bu tahsisat itti· 

fakla kabul olunmuştur. Bunun karşılığı favkalade 

menbalardan temin olunacaktır. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

~maoıı---

yurdular 
Ankara 15 A.A.-Milli 

Şef Cümhurresi lsmet İnünü 
rütbesi Büyük Elçiliğe çıka
rılan Yugoslavyanın Anka
ra Büyük Sefirini mutad me 
rasimle kabul buyurmuşlar· 
dır. 

Kabul merasiminde Baş· 
vekil ve Hariciye Vekaleti 
vekili Doktor Refik Saydam 
da hazır bulunmakta idi. 

Mebuslarımızın 
tedkikab 

Tekirdağ 25a.a.- Mebusla· 
rımızdan mürekkep bir h~ · 
yet Tekirdağıııda tedkikat ya 
parak halk ile temas ~tmek 
te ve mahalli ihtiyaçları ted 
kik etmektedir. Mebuslar, 
halkın dileklerini telgrafla 
ait olduğu vekaletlere bildir 
mişlerdir. 

Ve komşularımı-
• 

zın mesajı 

Sofya 27 A.A.- Bulga 
ajansı tebliğ ediyor: İzmir 
civarındaki zelzele felaketi 

dolayısile BulgarKralıBoris sek J 
reteriniTürkiyeSelirine göndere 

rek derin teessürlerini • bil· 
dirmiştir. Başvekil Köseiva 
nofta protokol şefini Sefaret 
haneye göndererek samimi 
taziyelerini bildirmiştir. 

Atina 25 A.A.- Bütün 
Yunan gazeteleri lzmir zel· 
zelesi dolayısile Kardeş ve 
komşu Türkiyenin acısına 
bütün Yunanmilletinin ortak 

olduğunu, iki millet arasında 
ki dostluğun, bu acıyı 
Yunan milletinin ta kalbinden 
duymasına kadar ileri' gitti 
ğini yazarak Türk milletini 
taziye etmektedirler, 

Hafif zelzeleler 
devam ediyor 

Londra ve Paristeki S ovget el. 
çileri mülıim temas/at gapıgor 

İzmir 25 A.A.- ~Dün 
akşam çok şiddetli bir fırtı• 
na ve bunu müteakip id 
li bir yağmur oldukç• 
yapmıştır. Bu sabah şimal· 
den cE"nuba doğru hafif bir 
zelzele kaydedilmiştir • 

Varşova, Alman toplarının ~öldürücü ıhtikarla mücadel.·.ııım"!oııl'"'~.1 
Gaziantep 25 A.A.-Demir. 

kalay ve boya ile el)'aların 
fiatlarını gayri tabii tekilde 
yükseltenler ve ihtikara sa 
panlar hakkında tedkikat 
bulunmak üıere Valinin riya• 
setinde ibtikarla m~delo 
komisyonu teşekül etnieldedir 

ateşi altında mukavemete devam edigor 
Varşovada zarara uğramıyan bina,kurbanlvermiyen aile kalmadi 
Fransız, Alman ve Rus tebliğleri - lngiliz tayyareleri Almanya ya 
b~yann&me attılar -GarF cephesind~ Almanlar tahşidat yapıyor 

Hitler Garp cephesinde - Alman Generali nasıl ölmüş? 
Londra 25 A, A. - Sov- evvel bile malik olmadıkları --- ---------- -

yetlerin Londra büyük elçi· ~ütün ~sevkulceyş noktal~rı EN SON DAKiKA 
si Mayeski bugün İngiliz ha ıle ırkı sebebler dolayısıle 
riciye nezaretine giderek paylaşıl~mı~an . mıntak~ları 
Lord Halifaksla uzun müd- ele geçırmışlerdır. Hıtler 
det görüşmüş ve Polonya· Galiçyadaki zengin. ye trol 
daki vaziyetin son inkişafla- kuyularını kaybetmıştır. _ 
rı üzerinde İngiliz hariciye Moskova Almanyaya lazım 
nazırile temaslarda bulun - olan maddeleri verecektir. 
muştur. iyi haber alan ,me - Fakat parası mukabilinde 
hafi!e göre, büyük elçi, Sov verilecek olan bu maddeler, 
yet Rusyanın vaziyeti hak · Nazilerin istediği kadar ol · 
kında İııgiliz Hariciye neza- mıyacaktır. · 
retin~ mümki.in olduğu ka- Vaşington 25 A. A. -
dar kısa bir zamanda ctvap Bir gazete tarafından Ameri
vermeyi vadeylemiştir. koda yapılan anket şu ndi-

Paris J.5 A. A. - Fran ceyi vermiştir : 
sız Başvekili ve Hariciye Amerikalıların yüzde 77 
Nazırı Daladye bugün Sov- si Fransa ve lngiltereye ser 
yet Rusyanın Paris büyük best silah satılmasını istemek 
elçisini kabul ederek kendi- te, yüzde 94 nispetindeki 
sile uzun müddet görüşmüş- ekseriyet te, satılan silahla· 
tür· rın alan devlet vapurlarile 

Londra 25 A. A. - in- naklini istemektedir. 
giliz gazeteleri dünkü sayı- Moskova 25 A. A. -
larında, Sovyetlerle Alman- 25 ağustosta Almanya ile 
lar arasında yapılan Polon - Sovyet Rusya arasında ak • 
ya paylaşmasının hayret ve· dedilen ademi tecavüz misa 
rici safah~tını tetkik etmek- kının musaddak nüshaları 
tedirler. Bu gazetelerin mü· ı bugün burada teati edilmiş-
talea hülasası şudur : tir. 

" Sovyetler, büyük harpten Sonu 2 incide 

Hariciye vekilimiz MoskO 
vaya· vardı 

Saracoğlu Moskovada harareHe karşı~ 
land ve ıstasyon Türk-Sovyf:tbayraklarile 

süslendi 
Moskova 26 A. A. - Tas ajansı bildiriyor : 
Tiirkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu refakatinde 

Umumi katip muuvini Cevad Açıkahn, bi:-inc' rei· 
si ve hususi kalem müdürü olduğu haldt! b ı~ 
dün akşam Moskovaya varmıştır. 

Türk ve Sovyet bayraklariyle süslenmiş olan istasyon
da misafirin, Hariciye Komiser Muavini Potemkin ile 
Yüksek Sovyet erkanı ve lran, Efganistan, Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan Elçileri tarafından karşılanmıştır. 
Ayni tr~nı~ Sovyetlerin Ankara Büyük Elçisi de Mos
kovaya gelmiş bulunmaktadır. 

.. 

Ankara radyosunun yeni neşriyat ptogramı 
Ankara 26 A.A.-Ankara Rad-fosu pek yakında Fran 

sızça,Arapça ve Farisça lisanlarile bültenler neşrine başlı 
yacak ve kısa dalga 31,70 metr~ üzerinden yapıla· 
cak olan bu neşriyata ait program bu günlerde ilan edi· 
lecektir. • 

Macaristanda endişe var 
Budapeşte 26 A. A. - Havas Ajansına göre, 

Macar hudut boyunca yerleşmderi Macaristanda 
endişeler doğurmağa ba~lamışhr. 

bütün 
derin 



Sayfa- '2 

Ziraat Ban
kasına 

100 bin lira geldi 
Muhtaç köylü ve çiftçilere 

ikraz edilmek üzere Ziraat 
Bankasına merkezden 100 
bin lira gelmiştir. 

Bu para, tohumu olmıyan 
ve yahut ekim kabiliyeti faz
la ,,}duğu halde mali vaziyet 
yüzünden ekim yaparmyan 
çiftçiye müteselsil kefalet usu 
tile ikraz edilecektir. 

vrupadaki 
talebeleri'm iz 

hakkında 
M&arif Vekaletinin 

verdiği kar.ar 
Ankara 25 A.A.-Maarif 

Vekaleti Avrupanm ;muhte
lif Memleketlerinde tahsilde 

r ulunan talebder hakkınd.ı 
aşağıdaki kararla.·ı almıştır: 

1-Almanya ve F tansada 
Devlet hesabına okuyan tale 
belerimiz bila istisna yurtla
rına dön~ceklerdi r. 

2- lngiltree, Belçika ve 
~lsviçrede teknik tahsil ya

panlar tahsillerine devam 
edecekler ve diğerleri mem 
leke ti erine döneceklerJir. .. 

3- Amerikada tahsilde 
bulunan talebeler herhangi 
şubede bulunursa bulunsun _il!:.,. tahsil\er~ne devam edecek· 

lerdir. 
4- Kendi hesabına oku 

~an talebeler ya velilerinin 
ve yahut kendilerinin arzu· 
)arına tabidir. • 

5-Fransa ve Almanya· 
~ ahsilltrini ilerldmiş olan 
~ lar arzu ederlerse tahsille 
rini l lngiltere Belçika ve 
laviçrede ikmal edeceklerdir 

6 - Avrupadan dönen 
talebeler yurtlarında tahsil· 

L lerine devam ederler. 

Muhtekirlerin 
isimler; Kara listede 

teşhir edilecek 
\stanbul ( Cümhuriyet) - Bı. 

günlerde çıkması beklenilen 
ihtikarla n.ücadele kanununuı 
neşrile be:raber faaliyete ge· 
çebılmek için bütün alakalı 
makamlar hazırlanmaktadır
lar. Bu meyanda bütün mü· 
esseselerden fiat toplanmak· 
ta, stok rları tespit o· 
lunmakfa~. Bunlar, bilaha· 
re kanun mucibine~ alıncak 
beyannameler muhteviyatile 
karşılaştırılacaktır. Gıda mad 
deleri üzerinde de Belediye 
lktisad Müdürlüğü meşğul 
olmaktadır. Dün tespit eqilerı 
son vaziyete göre eyliilün 
başmda yif'rnisine kadar gı· 
da maddelerinde hiçbir fiat 
yükselmesi görülmemiştir. 
Yalnız et Hatları bundan 

YENi GÜN 

Londriı ve Paris elçileri Dünkü yağmur 
Başı 1 incide verilmektedir. Verilen haber-

Cenevre 25 A. A. - ler hilafına. Polonyanın taksim 
İsviçre gazeteleri, Almanya· işi henüz kati surettte halle· 
nın daha 939 ilk baharın - dilmemiştir. 
dan Polonyayı işgale hazır- Galiçyada,, ölen asker 
lanmış olduğunu ve Mosko· ailelerinin mat~m elbisesi 
vadan kuvvetli teminat aldık giymeleri Alman hükumetin
lan sonra Sovyetlerin hiçbir ce yasak edilmiştir. 
mümaneahna uğramadan ha· Moskova 25 A. A. 
rekete geçtiğini yazmaktadır Kızılordu erkanıharbiyesinin 
lar. bir tebliğine göre, Sovyet 

CEPHELERDE: orduları Polonyada hiç bir 
Varşovadan 22 eylfılda mukavemet görmeden Din

verilip, fakat vaziyet dolayı· yeper nehrini geçmişlerdir 
siyle dün akşam alınabilen bir Paris 25 A. A. - Havas 
Polonya tebliğind~ şunlar bildi Ajansına göre, Alman işgali 
rilmektedir: altındaki Polonycı mıntaka-

Varşova mütemadi surette l~orında Polonyalıların mukave 
A!man ağır topçusunun öldü- meti henüz kırılmamıştır. Bu 
rücü ateşi altındadır. Şehirde mıntakalarda Polonyalılar giz· 
zarara uğramıyan ev, kurban li çete teşkilatı yapmakta 
vermiyen aile kalmamıştır. ve mücadeleye devam etmek· 
Sivil halk arasındaki ölülerin tedirler. 

mikdarı çok yüksektir. Buna Paris 25 A. A. _ Ame· 
rağmen halkın kuvveimane- rikanın Varşova büyük elçisi 
viyesi ~o~ ~ağlamdır. buraya gelmiştir. Elçi Varşo-

.. P.~rıs 2) A. A. ~- .~~- va bombardımanının tüyler 
gunku Fransız r~smı teblıgın- ürpertici tefsilatını v~rmektedir. 
de, garp cephesınde Fransız Elçi Amerikan sefarethane

ı<ıt.:tla.rının_ mevzii ile~~emeler kay sine' 11 bomba atıldığım, bun· 
dettıklerı, ~~?çu. d.u~llosunu~ lardan 5 tanesinin binaye isa
devam ettıgı bıldırılmektedır. bet eylediğini 14 defa Al-

Ha vas Ajansının mütem- man tayyarel~ri tarafından 
mim malUmatma göre,Fransız takip edilerek metralyöz ate· 
kıtalarının Alman hücumla· şine tutulduklarını, kadın ve 
rına karşı gösterdiği muka· çocuklara da metralyöz ateşi 
vemet düşmanı ş1şırtmıştır. açıldı7ını Almanların 5000 
~lman hatları üzerind~ ·mü· tayya;e iİe Polon yada hare
hım ha va muharebelerı olmuş kete geçtiklerini söylemiştir. 
ve bu muharebeler Fransız 

. ayydrecilerinin muvaffakiyetile 
neticelenmiştir. İki tarafın za· 
ytatma gelin.;e: Düşmanın 
zayıatı en az F raıısızların za· 
yta l ı kadardır. Birçok Alman 
tayyarelerinin hududun öte 
tarafındaki Alman toprakları· 
na düştüğü ve düştüğü yer• 
den yanğın çıktığı görülmüş
tür. 

Berlin 25 A. A. - Al
man umumi karargahının bu
günkü resmi tebliğine göre 
garp cephesindeki hava mu
harebelerinde 8 Fransız tay
yaresi düşürülmüştür, 

Berlin 25 A. A. - Var· 
şova önündeki muharebelerde 
ölen Alman Generah, ata· 
letten kurtulmak için 12 nci 
topçu alayına bir nefer ola· 
rak gönüllü yazılmıştı. Gene
ral hu muharebelerde nefer ' 
olarak ölmüştür. 

Kadın hasialıkları 
mutahassısı 

Kadın hastalıkları muta
hassısı operatör Doktor Raif 
Akde-niz, memleket hastane· 
sine nisaiye mütahassısı ola· 
rak tayin edilmiş ve şehri· 
mize gelerek vazifesine baş
lamıştır. Hoş geldiler der ve 
muvaffakiyet dileri.z 
w....~----~ 

İlan 

Dün akşam saat 24 te 
şiddetli bir fırtına ile başlı • 
yan yağmur sabaha kadar 
devam etmiş ve sokaklardan 
seller gitmiştir. Yağmur sa -
bahleyin durmuş ve hava 
hissedilir derecede soğumuş 
tur. 

6kenderunda da dün ve 
evvelki akşam şiddetli hrlt -
nalar olmuş ve damların kre 
mitleri uçmuştur. Fırtınadan 
bir aralık İskenderun elek· 
trik telleri de kontak ederek 
şehir bir müddet karanlıkta 

kalmıştır. 

Yeni mülki teşkilat 
Vilayetimiz için yeni mül

ki teksimah bavi bir proje 
hazırlanmaktadır. Çok güzel 
esaslara dayanan bu proje 
yakında ikmal edilerek tas
dik olunmak üzere Ankaraya 
gönderilecektir. 

Ayvalıkta fırtına 
Ayvalık 25 A.A.- Dün 

gece başlıyan şiddetli bir fır 
tına kasırgaya inkilap ederek 
binlerce zeylun ağacını kır· 
mış ve mühim zararlar yap
mıştır. 

Fransız - Japon 
yakınlaşması 

Paris 24 A.A. -- Fransa 
ile Japonya arasmda sıkı bir 
yakınlaşma teşebbüsü başla· 

mıştır. Japonyanm yeni Pcl
ris sefiri bilhasse bu işle 
meşgul olmaktadır. 

Kayıp tasdiknama 
1936 senesiı· de aldığım 

ilkokul şahadetnamemi kay
bettim yenisini alacağımdan 
eskisinin bükümü yoktur. 

Sabih Yapıcı 

Adliye taşınıyor 
Adliye dairel~rinin~ Tu· 

rizm oteli civarında ve jan
darma komutanlığının eski 
binasına nakline başlanmış

tır. 

Kayıp tasdikname 
925 - 92G senesinde 

Antakya Lisesinin rnkiz:nci 
sınıfından aldığım tasdikna· 
memi kaybettim yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Beylanlı Mehmed Emin Evnm 

Londra 25 A. A. - İn· 
giliz hava filoları Garbi Al· 
manya ü;z;erinde bir uçuş ya· 
parak Alman miUetine bir
çok beyannameler cttmışlar
dır. 

Paris 25 A. A. - Havas 
Ajansının istihbaratına göre 
Almaniar (Ahn) mıntakasında 
büyük askeri tahşidat yap· 
maktadır. Bütün yollar asker 
ve nakliye vasıtalariyJe dolu· 
dur. Halk tahliyeye hazır ol 
emrini almıştır. Bu mmtaka 
ahalisi şaşkı 'l vaziyettedir. 

Antakya Ticaret ve Sana· İlan 

Londra 25 A . A. - Hit
lerin pek yakında gerp cep· 
hesine gele ::eği Berlin· 
den haberverilmektedir. Mos· 
kovaya giden Alman aı,keri 

heyetinin daha ~ir müddet 
Moskovada kalacağı haber 

yi Odası intihap Komisyonu Hatay Defterdarlığından: 
Riyasetinden: Akgöl ve Bağlama mevkile 

1 - Antakya Ticaret ve rind~ balık ~vlama hakkil.e 
sanayi oJasmm 26 hirinci teş ~aydıye resmı 1.10. 939 tarı· 
ri 939 günü saat 8 den ay· hı?~e başl~mak ve30.9.~~2ta· 
ni p;ünü akşamı snt 17 ye rıhınde hıt~m bulma~ uzere 
kadar müntehibi sani intiha üç sene muddetle muzayede 

· bı yaptlacaktır. ye çıkarılmıştır. 

C 
. ı Birinci ihale '2 . 10. 939 

2- etvelle( Tıcaret Oda azartesi günü saat lti da 
sma 26 - 9 - 939 gününden ~efterdarlıkta müteşekkil ko 
itibaren asılmıştır. misyon huzurunda icra edi· 

3-Cetvellerin asılış tari l~cektir. Taliplerin bedeli 
hinden itibaren bir hafta için muhammen olan beşbin lira 
de alakadarların itiraz ede· nın yüzde yedibuçuğu ni~be 
bilecekleri ilan olunur. tinde ilk teminatlarını yev· 

müstesnadır. tadır. Yeni kanun ile hüku-
Kayıp şaha det name ı= mi ihaleden .evvel Defter· 

1 t b l "Ik. k darlık veznesıne yatırmaları 
. san ,.u mu ~ye me te· lazımdır. Maliye Vekaletince KARA LiSTE Mİ? mete verilecek salahiyı;ltler 

lhtikarla mücadele içirı böyle bir liste neşrini müm
yapılan hazırlıklar arasında 1 le.ün kılmaktadır. Birçok mem· 
ihtikar yapanla:ın isimler.ini leke!ler, s~n. zamanlarda bu 
ihtiva eJeıı bır kara lıst~ teşhır şeklını en faydalı usul 
~eşri üzerindı: ~e d~r~Jm~ olarak buımuşlardır. 

bınd ~n 3 .. 6 senesınde almış tadilcn k<!hul ve tasdik edi 
oldugum şahadetname )ep şartnameyi görmek ve 
mi kaybettim · Yenisini alaca fazla izah · almak istiyenle
ğı mdan eskisinin hükmü ol- rin Varidat müdürlüğüne 
madığını ilan ederim. müracaat etmeleri ila'l olu-
Ha~an Samioğlu Ali F~at nur. 

iLAN 
Antakya icra memurluğundan 

Antakya Verd mahallesin· 
den Tarraf Kurban oğlu Sa
lime ipotekli olup paraya 
çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına üç yeminli ehli vu 
kuflar marifetile(600) lira k~y 
met takdir ı·dilen Antakya
nın üçüncü mıntakasrnda ka· 
in ve halen 80 lira bedelle 
İbrahim oğlu Levendin ica
rınd& bulunan bir bab hane 
nin temamı açık arttırmaya 
konulmuş olup arttır 

ma 23,10,939 tarihine tesa· 
düf eden pazart~si günü sa· 
at 8 den 12 ye kadar daire 
de birinci açık arttırması ic 
ra edilecektir. 
Arttırma takdir edilen mu 

hammen kıymetin yüzde 75 
ini bulduğu surette alıcı na
mına ihalesi icra edileceği 
aksi halde son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak şarti· 
le arttırma 1 S gün müddetle 
temdit olunarak 8,11,939 ta
rihine tesadüf eden çarşam 
ba günü ayni surette daire· 
de alınacak ikinci arttırma· 
smda dahi yukarda yazılı be 
del elde edilmediği halde 
satış ('2280) sayılı kanun ah· 
kamına tevfikan geri bırakı· 
lır. Satış peşin para iledir. 
Arttırmaya girmek istiyenler 
gayri menkulün mukadder 
kıymetin yüzde 7 buçuğu nis 
betinde pey akçası veya ulu
sal bir bankanın teminat mek 
tuburlu vermeleri laztmdır . 

Hakları tapu sicile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarlt\ 
diğer alakadar!arla ve diğer 
irtifa hakkı sahiplerinin bu 
haklarını hususiyle faiz ve 
mesarıfa dair iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında dairemize bildiri!· 
mesi lazımdır. Bildirilmediği 
anda satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalırlar. 

Antakyanın üçüncü mın· 
takasında kain olup iki kat
tan ibaret birinci kiitı eski 
tarzda yapılı d )rt oda bir 
sofa ve alt kısmında iki oda 
ve bir mutfak ile yarım ma 

sura suyu mt'vcud bir babuha 
nenin temamı: 

Kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen 
mehil hitamında vermezse 
ihale kararı fesh olunarak 
kendisiııJen evvel yüksek tek 
lifte bulunan kimseye arz et 
miş o!Juğu bedelle almaya 
razt olur ise ona olmazsa 
veya bulunmazsa on beş gün 
müddetle tekrar arttırmaya 
çıkarılıp en son arttıranın 

üstünde bırakılır. Ve iki iba 
le arasındaki fark ve geçmiş 
günler için yüzde beş faiz 
hesap edilerek ayrıca hük· 
me hacet kalmaksızın daire 
mizce tahsil olunur. 

Teraküm etmiş vergisi ve 
rüsumu dellaiyesi ve bilcüm 

le tapu masrafları alıcıya aittir 
D<ıha fazla malumat is 

l 

tiyenler 10,11,939 t<.ı.rihinden ; 
itibaren dairede açık hulun ' 
durulacak şartname ile 939, 
1347 sayılı dosyasına müra 
caatle icap eden malumata 
almış olacakları ilin ol~nur~ 
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