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'Mebuslarımız 
Dün Büyii k Millet 
MecHsinde andiç

tiler 

Hariciye Gene/sekreterimiz 

Ankara 20 A. A. - Bü 
Yiik Millet ıvleclisi bugün öğ 
leden sonra toplanmıştır. 
Celse açılır açılmaz intihar 
ll'ıazbataları kabul olunan Ha 
tay mebusları Abdullah Mıır 
1~1, Aqdülgani Türkmen, Be 
kır Sıtkı Kunt Ham li Sel· 

Cuına günü Parise varınış bulunaca/, 
Menemencioğlu Paıiste iki gi;n kaldıktan sonra Londraya 
gidPrek İngiliz devlet adamlarile görüşpcek - Seyahat 

haberi Londrada büyük bir men1nuniyet uyandırdı 

' Çllk ve Mehmet Tecerli kür· 
Sliye gelerek andiçmişlerdir. 

Bunu müteakip Meclis, en
Ciirn enler ve munzan aza se 

Çilrn ~:;ini ta;vip e::br~k içti
~ına nihayet vermiştir. 

Ankara 20 A. A. 
Hariciye Vekaleti Genelsek· 
reteri Biiyiık Elc;i Numan 
Rifat Meııemencioğlunun ri· 
yasetindeki heyet bu akşam· 
ki ekspresle Ankaı adan ha-

reket eylemiştir. 
'2enç diplomatımız istas· 

yonda Hariciye Vekili ~iık· 
rü Saracoğlu ile Milli Mü· 

Şehrin imar ve tezyini 
Vilayet ve - Belediye bu mühim mese -

lenin bir an evvel halli işi üzer:nde 
çalışmaktadır 

Be:-Jediye meclisi, yeni kiine konulur konulmaz ş~ · 
~likümlere tıygun olarak ha hir dahilinde esaslı icraata 
~~tlanan ilk beş aylık bütçe- geçilecek ve yeni meydan w 

kın tetkiki ile meşgul olur lar, bahçeler vücude gdiri-
en, Vilayd ve Belediye ida Iecektiı. Bunun için lazım 

t;si de şehrin imar ve tez- gelen tahsisat bulunmuş gi -
}'ıni meselesi üz~rinde ciddi bidir. Bu hususta bilh ssa 
~et v~ ehemmiyetle c;alışmi\- sayın Valimizin gösterdikleri 
ifil başlamıştır. ciddi ve samimi alaka çok 

Evvele~ mevcud (Darıje) ŞB)aııı şükrandır. 
'dlı şehir planı vilayetçe Diğer taraftan Belediye 
tetkik edilmiş, ve esaslı su- daimi t:ncümeııi, şehir mahal 
tette tadil edilmesi ~cap e- leleri ve meydanları adları -
den bu planın yeni ihtiyaçla nın değiştirilmesi hakkında 
tıt uygun şekilde bir an ev- verilen bir raporu kabul v~ 
}'el islab edilip Belediye tetkik etmiş, yeni adlar bu-
~eclisinden g~çirilerek tasti· la.-ak eskilerile değiştirmek 

il <ı rzolunmasrnı tespi ı et· için hususi bir komisyon teş 

~tir. Bu plan tatbik mev kil eylemişİılt•ir··------

Ba/kan/ar ve İtalya 
İtalyan ·matbuatına göre. Balkanların bol 
şevikle ştirilmesine, Tiirkiye ile İtalya 

karşı koyacaklardır 
Roma A. A. - ltalyan komşulariylr> iyi münasebetler 

~atbuatı Sovyetlerle Alman· idame etmekte olduğunu, her 
ilrıu Balkanlara doğru in- hangi b;r yabancı tehlikey"! 
ltıesi ihtimalini mevzuubahis karşı Balkanların müttefikan 
ederek şu mütaleayı yürüt- mukavemet edeceklerini söy-
llıektedirler: lem iştir. 
1 ıcHitlerle Stalinin Balkan· Almanya ile tica-
iltda gözü olabilir. Fakat 

1
, 

şllrası muhakkaktır ki, Sov- ret anıaşması 
~etlerle Alman noktainaza- Ankara Almanya ile bir 
~l arasında derin ve tt>lifi ti<:aret anlaşması yapılacağı 
lk~kaıısız farklar vardır. Bu haber verilmektedir .. Alman 
k 1 hükumetten. birirı~n Bal- yanın Anka:-a. büyük ~l~is~ 
dilnlara ~o.ğru ·~~es~. B~l~aıı F.on. Papen, tıcar.et Vekılııııı 
evletlennıo ıstıklallerının zı zıyan·t ederek bu husus 

80nu demektir. ta kendisile uzun müddet 
Balkanların bolşevikleş görüşmüştür. 

litilınesine veya Alman isti- Askeri heyetimiz 
~~sınct karşı ltalya, Türkiye şerefine 

Yu birlikte karşı koyacaktıı·.,: Londnı A. A. _ lngiliz 
GOSLA VY A BAŞVEKiL! hükumeti Türk askeri heyeti 
MUAViNi NE DiYOR? reisi ile Bayan Orbay ve 

Belgrad 20 A. A. - Yu diğer heyet azası şerefi ne 
~C>slav Başvekil muavini Ma· Cayıton Hotel'de bir kabul tk, PeŞti~i~lab gaz~t~sinin resmi tertip .etmiştir. Hari-

r ınuhabırıne verdığı be- ciye Nezar~tı ve Bayan But· 
tilnatta, Yugoslavyanın Bal· ler hükumet namına misafir· 

1 llnlarda barışı muhafaza için leri karşılamıştır. 

manın icubatını ve taıb:k şe 

kiileri ile mali \'C iktisadi 
meseleleri görüşerek tespit 
c-;dec· ktir. 

Cuma güııü Parise vara· 
cak olan heyetimiz Pariste 
iki veya üç gü.ı kalarak 
Fransız devlet adamlarile 
görüştükten sonra Londra · 
ya giderek lııgiliz hükumeti 
erkanile temas edec .. ktir. 

Londra radyoııu dün ak-
şanıki Türkçe neşriyatında 

ilk olaralr şu huGeri vermiş 
tir : 

Türkiye Haririye Genel
sekreteri büyük elçi Numan 
Rifat Menemencioglunun 

B.:N. R Menemencioğlu Londrayı ziyaret etmek üu 
dafaa, maliye, ticaıet Vekil· re Anknradan hareketi ha· 
leri, Cümhurreisi namın" j beri İngiliz siyasi ınehafili.ı-
Baş yaver Celal, Başvt-kil de büyük bir memnuniyetle 
namına matbu.it umum mü - karşılanmıştır. 
dür muavini ve fngiliz, Fran Mencmencioğlu, iktisadi 
sız. Yunan sefirleri tanıfın - meselelerden başka iki meın 
dan 1ığurl:ııımıştır. lcketi alakadar m.l.ihim siya· 

Heyetimiz Fransl Vf!'c in- si meseleleri de lngiliz dev
giltere ile akdeJilen anlaş . let adarıılarile "'görüşecektir.; 

HaricİlJe Vekilimiz 
Fı ansanın Moskova Elçisini kabul etti 
Ankara Şehrimizde Vekaletinde kabul edilerek 

bu!uııan Fransız Moskova uzun müddet görüşmüşler
büyük elçisi Nagar refakatin dir Büyük elçinin ~ehrimiz-
Je Ankara büyük elçisi Ma d · b' "k" .. d · h ••. k I· 
sigli olduğu halde Hariciye e .. r .' . t gun .a a ~. a aca 
Vekili tarafından Hariciye ğı bıldırılmektedır. 

EN SON DAKiKA 
iZDtB s e+ 

Mareşal .. Voroşilof 
İzmir şeh ·ine bir otobiis hediy~ '· tti 

İzmir 21 A.A. - lzmir Şehrinin fahri hemşcrisi olan 
Sovyet orduları Başkumandam Mareşal Voroşilof lzmir Be 
lediyesine g_üz 1 b:r oto1>üs hediye etmiştir. Mareşalııı 
bir mektupla birlikte Sovyet Anlcara Bü~ük Elçisi ve Is 
tanbul Başkonsolosu dün Kadeş vapurile lı.mire gelerek 
mektubu ve otobüsü Belediye Reisi Behcet Öıere teslim 
etmişlerdir. 

Mareşal ım·ktubunJ.ı güz"l İzmire ve İzmirlilere karşı 
lv•slediği yüks"k lııss"y ılı açıklam ikta ve bu şehirle 
şehir halkının refahını samimiyetle arzu elti~ini bil<lir-
mektt>dir. Beled=yereisi bu m~ktuba ,verdiği cevapla 
Mareşalın kıymetli hediyesinJen dolayı lzmir halkı n:ımı
na trşekkürlerini bildirmiştir . 

Belediye Reisi Behçet Uz, bu ak~am Sovyet Elçisi ile 
lstanbuı Başkoosolosu şerefiİıe şehir gazinosu.da bir zi
fot ver. cekt'r. 

• 
Gümrük ve lnhfoarla vekili tiat,tty. da 
Malatya 21 A. A. - Cenup vilayetlerimizde bir tet· 

kik seyahatine çıkınq olan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeııiı. beraberinde Gümrük Muhafaza umum 
kuma1Jdanı olduğu halde bu gün buraya gelmiş ve me
rasimle karştlanmıştır. 

SALI 
~~~~- -~------

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Rüşt!i Arııs 
Dün akşam Lon
dra radyosunda bir 
nutuk ~öy ledi 
Londra radyosu .. dün de! 

haber verdigimiz gibi, •dün
akşamdan itibaran Türkçe 
neşriyata başiam1şhr.:Radyo 
nuıı Türkçe neşriyata baş

lama merasimi Londra Bü
yük E!çimiz Doktor Tevfik 
Reştü Arasın beş dakika sü 
ren bir ııutkile başlamıştır. 
Doktor Aras, lngiliz radyo· 
sunun Türkçe ve Ankara 
radyosunun.:,İngilizce neşriya 
tının iki memleket arctsında 
ki ananevi dkstluk bağları· 
m bir kat kuvvetlend\ren 
en mühim amil olduğunu 
söylemiş ve Türk - lngiliz 
ittifakuıı alkışlamış ve..,Lon
dr~da bulunan askeri heye 
timizin Reisi General Ka· 
zım Urbay ile Sefaret Erka 
nının Anavatana selam~ ve 
sayğıl<rrını yollamıştır. 

Rüştü Arasın nıı~kundan 
sonra istiklal Marşı çalmış 
ve Türkçe neşrjyat baş!amış 
tır. Ses gayet mük,m:n~l 
gelmekte idi Türkçe neş
riyat 19 ve 31 m~tre kısa 
dalga üzerinden her akşam 
Tiirkiye saatile 18,55 .te.,baş 
~lıyarak 19,ı-)Se : ,kadar • de· 
vam edecektir . • 

Sovget Rusya 
ile Japonya 
arctsında 

t3ir anlaşma İmza
landı 

Moskova 20 - Sovyet 
Rusya Hariciye Komiseri 
Molotof ile Japonyanın Mos 
kova Elçisi Togo arasında 
bir arılaşma imza!anmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, iki 

1 nıemleket arasındaki hudut 
ihtilafı halledilmi~ ve hudut 
ları te:spit için muhtelif bir 
komi~yon teşkili takarrür 
eylemiştir. Bu komisyon pek 
) akında faaliyete geçecektir. 

Japon :\efiri ile Molotof, 
iki hükumet arasın:Ja akde • 
dilecek ticari bir anlaşmanın 
an<t hatlarını da tespit etmiş 
bulunmaktadırlar. Bu mÜza· 
kerelerde iki devletin görüı 
birliği mevcut olduğu anla • 
şılmışhr. 

Holanda toprakları 
üzerinde Bir Aım an 
tayyaresi düşürüldü 

Aınsterdam 29 A . A. -
Bu sabah Hol<1nda toprakları 
üzerinde uçan bir Alman 
tayyaresi, havalı.nan bir Ho
landa tayyaresinin atoeşiyle 
düşürülmüf, pilot ~lmüftÜ~: 
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Deniz feliı- Hitlerin eski bir 
ketleri 

Dün birkaç gemi arkadQŞl 
daha battı 

Londra 20 A. A. -- Ho· Yakında'Af manyada dahili 
landa Bandrah "Simon Bol· · ~ 

livar" vapurunun Şimalde· bir isyan çıkacağını söylüyor 
nizinde batışı felaketini bugün • • .. •• • .• 
denizlerde diğer felaketler Rus -Alman ıktısadı muzakerelerı muş-
t~kip eylemiş .ve bir lngiliz külatla karşılaşıyor-Çekoslovakyadaki 
bır Norveç, bır İtalyan ve • h , k . h .. k. d"J d" 
bir Yugoslav gemisi torpile ısyan are etı enuz tes ın e ı eme 1 

çarparak batmışlardır. Kö· Paris 20 A .A.- Hitlerin fırtınaya rağmen- sabah ge 
mür yüklü bir İngiliz vapu· en eski arkadaşlarından, şim· zintisi yaparken iki büyük 
ru da yine bugün torpile dide düşmanlarından biri bu ağaç fırtınanın tesirile kop· 
çarparak batmışhr. Bütün bu lunan HerFon Şttaser muş ve sabık Kayserin iki 
felaketlere, Almanların bey· Fransız gazetelerine ver buçuk metre uzağına düşmüş 
nelmilel kaideler hitaJına ola· diği beyanatta Almanyada tür. Kaysere hiçbirşey . ~ima 
rak açık denizlere döktükleri d h·ı~ b" isyan çıkmasının mışsada bu kaza kendısınde 

a 1 1 ır b" ··k b. h ı·d sahih mayınlar s<!bep olmak muhakkak olduğunu söyle· ~y~ ır eyecan tev ı et 
tadır. miş ve demişttr ki: ı-m'"'!ıll!""ştli!""ır_._--.------

Bütün lngiliz gazeteleri " - Bl\ isyanın çıkması Kız Lıselerinde 
bu felake~lerden dolayı ~l: için üç şey lazımdır: askerlik dersleri 
manyaya Kfnşı nefretlerını 1- Almanlar harbin deh Kız Liseleı inde haftada 
açıklamakta ve bu hal teker .. h. ı·d· 1 yirmi sekiz saatten ibaret 
·· tl·w· • kd. d 1 g'lt şelım ıssetme ı ır er rur e ıgı .a ır e n ı er~- l d ti · k ı·k 

n·ın de mukabeleibilmisil 2 Alman ordusu ilk as· o an ers saa erı as er ı 
derslerine birer saat daha 

yapmak mecburiyetinde ka- keri muvaffakiyetsizliği gör· ilave ile yirmi dokuz saata 
lacağını yazmaktadırlar. melidir çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan Berlinden ~ '.:!J.3-Mahrumiyetler : daha Askerlik destlerinin iki 
~gelen haberlere göre, Al· ağır bir hale gelmelidir· saata çıkarılmasındaki sebep, 
maıılar, bu gemilerin batma· Bu üçı şartın ilkbahara ka bu der;;leri müfredat progra 
ııııa İngiliz mayinlerinin se· dar tekemmüJ:eder ekAlmanya· mının bir derste ikmal edi· 
bep olduğunu ileri :sürmek· · da:.Obüyük bir kıyam ~başlı· lememesi ve ameli derslerin 
tedirler ki, lngi~tere hiç _ ~ir yacağma kanaatim vardır. yapılması için az zaman kal· 

. • zaman açık denızlere sabıh --Londra 20 A.A.- Sov- masıdır . 
tor~!l .dökme~iştir. yetle:-le Almanla< arasındaki KAYIP CÜZDAN 

Sımoo olıvar~~ı~. Bbat~a- 'ticari müzakereler iki faydan İçerisinde bir pasaportla 
sı Holanda da bu} uk bır b . d t kt olması bir ikamet tezkeresi para ve: • erı evam e me e 

lheyecan uyandırmıştır. Vapu· . . d' . k d hususi evrak bulunan bir para 
k b 3 k. . na ra~men, şım ıye ~ a ar .. d K R h · , run ur anları 1 5 ışı ola· .

1 1 
. ı.: .. L .... k cuz anı useyr- ey anıye 

. . . • . netı ce enmemış ve u\lgun [luyu K leh d k b ı 
rak tesptt edılmıştır. G. em. ıden zorluklarla karşılaş~ışhr. ve ın an arasın a ay o. 

l k d l f d muştur. Bulanlar idarehan~· 
kurtu arı azaza e erın ı a e· R l ·ptidai harp mad · · d·kı · kd d · · fi k k 'd us ar, 1 mıze getır ı erı ta ir e 
sdmteı· na,zaran ın ı a. ~o .şdı · delerini Almanlara vermek içindeki paredan mada (10) 

e ı o muş ve gemınm cı ar· 
ları derhal çatlayarak g~mi istmiyo~la~. Çünkü Rusyada lira ikramiye alacaklardır. 
batmağa başlamıştır. çıkan ıptıdaı maddele~, an· 

Cephelerde sükun var cak ~ovyet R~syaya kıfay:t 
Paris 20 A. A. ·-Havas edebılecek kaaar azdır. 

.Ajansı cephedeki harekat hal. Diğer tar~ft.an Moravya 
~kında şu tafsilah vermektedir: ve~ohemyadakı ısyan har:· 

Cephedeki muharipler iki ~~h Al~an ~rdusu .. nun bu· 
gündenberi yeni bir düşma· tun tedhışlerı~e ragmen de· 

, na karşı koymak mecburiye· vam etmektedır. Pragla Ber 
tinde kalmışlardır ki bu lin arasındaki telefon muha· 
düşman su dur. Ren nehriııin beresi kesilmiştir. 
suları yağan yağmurlar do· Alman mehafili, Çekoslo 
layısiyle 50 santm kadar vakyadaki Mevkufların50biu 
yükselmiş bulunmaktadır. kişiye baliğ olmasına dair 
Nehrin Fransa tarafındaki ecnebi mehafilden verilen 
sahili daha yüksek olduğu haberleri mubalagalı bulmak 

~için Fransız i!itihkamları tadulur. İdam edilen talebe 
için hiç bir tehlike yoktur. 
Halbuki Almanlar, suların 

~tuğyanına maııi olmak için 
~ sedJer inşa etmekte ve bir 

\;Ok istihkamları tahliye mec· 
buriyetindc kalmaktadırlar. 

Hava 1 faaliyeti zayiftir. 
Bununla beraber bugün bir 
çok Alman tayyareleri Fran· 
sız toprakları üzerinde keş\f 

uçuşları yapmışlardır. 

Tohumluk 

~ rin isimleri neşrolunmuş· 
tur. Birçok Çek Profesörle 
rinin tevkif edildiği haber 

verilmektedir. 

Mubadele anlaşması 
Moskova 20 A.A.- Sov 

yetlerle Alman hükumeti 
arasındr. Almanlarla Rusla· 
rın mubadelesi esasını ka 
bul eden bir arılaşma imza· 
lanmıştır. Bu anlaşmaya gö 
re, Ukranya ve Polonyanın 

Buğday satın a Iı- Sovyet idaresindeki kısmm-
na cak da bulunan Almanlarla 

Türkiye Cümhuriyeti Zi· Almaııyada ve Almandanm 
raat Bankası Antakya şube işgafinde bulunan Pölonyada 
ıinden. daki Ruslar mubadele edile 
Mevaddı ecnebiyt'sİ ve çav cektir. 

darı yüzde 3 den fazla ol· E.~ki Kayser bir 
mamak şartilc kilosu 4-5 ku k · d" 
ruş arasında tohumluk buğ- aza geçır 1 
day satın alınacağından nü· Amesterdam 20 A .A.-
muneleri ile birlikte Banka- ı E~ki Alman imparatoru Vil
ya müracaat edilmesi ilan lıelm, "Dorn,,daki Şatosunun 
olunur. bahçesinde dün şiddetli ~ir 

ilan 
Vakıflar Müdürlüğünden 
Affan caddesinde ertuğrul 

vakfından üç dükkan ile bir 
hanenin mayıs 940 sonuna ka 
dar icarları 17, 11,939 dan 
itibart-11 pazarlıkla icara ve 
rileceğinden isteklilerin va 
kıflar idaresine müracaatları 
ilan olunur. 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden: 
Büyük cam~ harimindeki 

eski Vakıflar idaresile saray 
caddesinde Rum Otodoks 
vakfına ait 4 dükkan ve af· 
fan caddesinde musevi vak 
fma ait altı dükkan ve iki 
evin mayıs 939 sonuna ka 
dar icarı 10 gün müddetle 
temdit edilmiştir. ihalesi 27, 
11,939 paıart~si günü saat 
14 Je icra olunacağından 
isteklilerin müracaatları ilan 
olunu. 

İlan 
Antakya ceza evinin 1,12 

939 dan 31,5,939 sonuna ka 
dar olan ekm{"'gi 19.11,939 
dan 19,12,939 tarihine kad ır 
bir ay müddetle yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur, istek· 
lilerin mezkur tarih olan 
salı günü sut 14 te C. 
müddei umumiliğinde müteşek 
kil komisyon mahsusuna mü 
racaat ve yüzde yedi buçuk 
pt>y akçası yahrmış bulunma· 
lan ve şartnameyi görmek 
üzere ceza evi müdürlüğü· 
ne müracaatları ilan olunur. 

!LC! = 

Elektrik Şirketi hissed<ır
larıııı toplaııtıya davet 

Şirket statüsünün 34 üncü ve ilahir maddeler:ne göre 
" Antakya Elektrik Şirketi ,, idare m~clisi, .,lıissedasları· 
nı 3 Birinci kamm 939 pazar günü~ öğleden evvel tam 
saat 11 de Halepte " Cezayir ve Tunus Bankası . ,, bina· 
sındci akdedilecek fevkalade umuıni toplantıya davet eder 

Müzakereler ruznamesi 
1 - Suriyede Fransız Cümhuriyeti Yüc'! Komiseri tarafın· 

dan verilen emir üzerine şirkete ait teessüsat ve malze
menin Türk otoritelerine de, i · ve teslim ed.ildi~i hakkın· 
da beyanat. 

2-Şirkete a!t mezkur teessüsat ve malzemenin terkin· 
den dolayı muadil karşılık eldt! edilmesi için, lazımgelen · 
salahiyetin idare heyetiııe veı itmesi hakkında 

3-Şirket merkezinin nakli, işbu :ıakli i.:raya ve mah 
dut bir idar ~ servisinHalepte teşkiline dair heyeti idareye 

salahiyet verilmesi hakkında . 
4-H.!yeti idare azalarının istifası hakkında 

5-Heyeti idare azalarının tayinen tasdiki 
Statünün 47inci m~ddesince her hissedarın favkalade u· 

mumi toplantıya iştirak hakkı Vdrdır,hisse senedatının ade 
dine itibar olunmaz. 
Hiss~daran, toplantı salonuna girmeden ~vvel eshaınlarım ..: 
ilmuhaber mukabilinde depo halinde tediye eylemelidirler 

Halap 14 ikinci teşrin939 
Şirket İdare heyeti 

[ Antioche E"lectrique J 
Avis de Convocation 

Suivant articles34 et suivants des status. Messieurs les 
Actionnaires de la Societe (Antioche Electriquel sont con 
voques par le Conseii d.Administration a 1.Assemblee Ge 
nerale Extraordinaire qui se tiendra a Alep le dimanche 
3Decembre 1939. a il heures precises,au siege du Credit 
Foncier d"Algerie et de Tunisie a Alcp 

Ordre du jou' 
Compte-rendu de la remise des installations. approvision 
nements. ete ... de la Societe aux Autorites Turques, en 
vertu d'un ordre donne pır le H1ut·Commissaire de la 
Republique Française en Syrie 

Pouvoir au Conseil pour obtenir toutes compensations 
equitablt!S a la depos5ession des insta\lati ons. magazin. 
ete . . . de la Societe · 

Transfert du siege social. Pouvoir au Conseil pour ce 
transfert et l'organisation d. un service administratif re
duit a Alep. 

Demission d'AdministratP.urs 
Ratification de nomination <l"Administr•ıteurs 

Suivant article 47 des statut;;. toııt actionnaire peut us
sister a l'Assemblee General'! Extraordinaire, quelque 
soit le nombre de ses actions. 

Chaque actionnaire devra deposer ses titres contre reçu 
avant d'entrer dans la salle des deliberations. 

Alep, le 14 Novambre 1939 
Le Co'lseil d.Administration, 

- ---- +----- ' ----- - ... _ 

ilan 
İskenderunda oturan Bel· 

fa net Jozef Katoniye ipotek 
li olarak borçlu olup halen 
Türkiye hudutları haricinde 
va mahalli ikameti meçhul bu 
lunan İ:;tifan F araçyan ipo· 
tek müddeti bittiği halde 
borcunu vermt!ıliginden ala· 
cakh vekilinin taelbi üzeri· 
ne Kırıkhan icra dairesince 
borçlunun ipoteğe bagh Kı· 
rıkhanda vaki 241 numaralı 
akar üzeriııJe mebni fevkani 
oniki 0da ve tahtani bir ga 
zino ve bahçt~ veyine ıncz· 
kür akar üzerinde fevkani 
üç oda bir salon ve altında 
iki demir darabah bir mağa 
zanın yarısı borçlunun olup 
bu akarın tamamına on bin 
lira kıymet takdir edilerek 
10,11,939 cuma günü saat 
9 dan itibareıt 37 otuz yedı 
gün SO'"!ra yani ikincikanunun 
16 ıncı cumartei günü saat 
dokuzda açık artırrr.a ile ssa· 
tılarak plraya çevrileceğin· 

den isteklilerin: 
1 - Muhammen kıymetin 

yüzde 7, 5 yedi buçuk nisbe 
tinde pey akçasını de pozito 
etmesi veya merkez B anka· 
sıııdan itibaren mektubunu 
ibraz etmek suretile f:>eyleri· 
nin kabul edileceği. 

2 - Bedeli müzayedenin 
kıymetli muhamminesinin 
yüzde 75 ini·bulmadığı su· 
rette en son arttıranın 
taahhüdü bıtki kalmak şarti 
le arttırm ·rnın on beş gün 
<laha t~.mdid edileceği. 

3 - lhule<len sonra müş• 
terinin aktrı aldığı takdirde 
kendisinden evvelki müşteri 
kab'JI ettiği suretle adına 
ihale edilerek aradaki farkın 
birinci müşterilerden alınacağ'ı 

4 - Haıine matlubu v t

delaliye ferağ masraflarının 
müşterilere ait olacağı 

5 -Satış bedelinin ihaleyi 
m~teakip peşinen tesviye e• 
dilmesi meşrut bulunduğu. 

6 - Daha fazla malumat: 
almak isteyenlerin 40 günt': 
kadar Kırıkba·ı icra dairesi 
ne müracaatları bu hususa 
ait dosyayı tetkik edebile• 
cekleri ilan olunur. 

lırn 

t-ist 
Or 
ite 
kat 

}ol 

kil 
'le 

~t 
te 
ol 


