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Dahiliye Vekilimizin ted· 
kik/eri 

/latayı alakadar eden meselt!/er. hcıkkın
da notlar aldılar 

Dün akşam Belediye tarafından bjr ziyafet verildi - Bu sa
bah Defne şellaleleri ile hastane ve ınektepleri gezdiler -

Öğleye Parti mükellef. bir ziyafet verdi 

Sayın miza/ iı;imiz bugün öğleden 
şehrimizden lskenderuna htıreket 

sonra 
ettiler 

Evvelki giinde.nberi Hata 
~ın değerli misafiri bulunan 
Dahiliye Vekilimiz Faik Öı 
trak dün öğle yemeğini hu
susj olarak Valimi ıin evinde 
Yemiş ve öğleden sonra hü 

~ .;umet konağında bir kabul 

resmi tertib eylemiştir.Kabul 
resminden sonra Dahiliye 
Vt!kilimiz Kışla;ı, Belediyeyi 
ve Partiyi ziyaret etmiş ve 
dün akşam Belediye tarafın· 
dan şereflerine verilen ziya
fette hazır bulunmuşlardır. 

Dün a/,şaınki ziyafette 
söylenen nutuklar 

Dahiliye V~kilimjzin Belediye Reisinin 
nutku nutku 

Sevgili Hataym muhterem Çok muhterem Vekilimiz 
Belediye Reisi? Yüksek Cümhuriyet hükume-
• Uzun zamandan beni yül".ek· tinin bize aziz ve değiş 1ıez 
!erimizde iştiyakını duydu· Milli Şefimizin çok i kıymetli 
hırnuz kıyme tli Hatay ın bu selamlarını getiren ilk V t!kili 

olarak aralarında bulunmak-
~yaretim vesilesiyle baııa 
l._:. la şeref verdiğiniz Antakya 
uütün Hatay halkının ve 0 halkı namına sizi selamla· 
trada şimdi içinde bulunmak· makla bahtiyarım. 
la zevk duyduğum Antalrya· Bugün, artık geçmiş olan 
tıın gösterdiği çok sıcak ka· o ıztıraplı mazıyı unutup 
butden dolayı size ve sizin kalp ve fikir huzuru içinde 
Şcthsmızda Antakya halkına ve ahenkdar olarak yalınız 
teşekkürlerimi arzetmek ıs· memleketin selamet ve saa
lerim. · detine el birliği ile hizmet 

Ziyaretim benim için çok etmek yoluna koyulmuş bu· 
faydalı oluyor ve bana çok lunan Hataylılar da Anava-

C kiymetli hatıralar almak im· tanın hür ve sıcak kucağın· 
t~ • B d da dtima iyiy,. ve güzele dogv 
ıtanını verıyor. u ara a 
~ataya da bazı hizmetler ru gitmekte, Cümhuriyet re· 
ıfa etmek vesilesini de ve· jiminin kendileri için her tür 
l'irse benim için ayrıca bir lii refah yollarını açmakta 
bahtiyarlık olur. Cümhuriyet bulunduğunu minnet ve şük-
1 d ranla görmektedirler. 
ıukume!inin bütün yur a y · k <l b. irmı yıllı mazi en ıze 
llıatuf olan samimi ve güzel kalan şey, bakımsız, sıhhatsız 
•ıiye:tlt>.ri e~.b.~tte Hatayka ~a bir yurt parçasıdır. Fakat, 
~amıldır Hulun memle etın ··k k c·· h · t k 
h · . . yu se um urıye anun· 
uzur sükun ve sa.ad~~ ı~ın~e )arı ve Cümhuriyet hükume · 

1 hşaması başlıca dılegımtzd_ır ' imizin yüksek emir ve irşadları 
Ayrıca Hataya geçmış sayesinde bu vatan parçası· 

.1 ~llınanların ıztırabını d b"t·· b' t ·b· 
ı ıı . . ntn d, u un , ,ır yur gı ı, 
t nutturacak mesaıyı sarfede· az zamanda tam sıhhat ve 
~ l:eğinden asla şüpht> edilme· imrana kavuşacağına hiç 

ltıelidir Hepimizin ayrı :ayrı şüphemiz yoktur. 
bu mesud neticede elde et- Bu durumumuzu ve ihti· 
ltıt:!k için elbirliğiyle çalışa· yaçlarımızı bilhassa aramıza 
Cıtk ve elde edilecek hayirli kadar geı'mek z;thmetini 
~cti..::esi his:-;elnimiz olması ihtiynr eden Sayın Vekille· 
ıçin elimizden gelen me-saiyi rimizin, bl•rada da müşah ~de 
•arf edeceğiz . buyurmaları, bize, kalkrnma· 

Size Büyük Şefin selam nıızd,\ daha enerjik bir hız 
ı ltrını getirmiş olmakla nt":- verecektir. 
' kadar haz duydumsa dönii· Yüksek şahsınızı selam· 

•iirnde de bu kıymetli iltitat lamak bahtiyarlığını veren !jU 

larınm Hataylılarda bıraktı toplanhda tekrar edebilece 
,~ı emsalsiz tesiriPi Milli gim şey, bu sarsılmaz inanı· 

ı \.Şef'e arzetmekle bahtiyar mıza güveninizi rica etmek-
l Olacağım. ten ibaret olacaktır. 

'b· Sözlerimi bitirirken size ;$ehrimizdeki ikametinizin 
ır kerre daha teşekkür eder sıhhat ve afiyc!tle geçmesini 

\te Hataya saadetler dile· diler size bir kerre daha 
tiın, hoş ~eldiniz derim. 

Belediyenin Turizm ote· 
linde verdiği yüz kişilik ziya 
fette Dahiliye Vekilimizle 
Refakatindeki zevat, Valimiz, 
Hükumet, Parti ve Belt-diye 
er kani le halk ve esnaf teşe k 
küllerinin mümessilleri hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafet çok 
samimi hasbihallerle 20 dr.n 
21,30 a kadar devam etmiş 
ve ziyafetin sonlarına doğru 
Belediye Reisi Sadık Müftü 
biı- nutuk söylemiş ve bu nut 
ka Dahiliye Vekilimiz cevap 
vermişlerdir ve nutuklarm me 
tinleri diğer sütunumuzdadır 

Düıı geceyi Vali konağrn 
da geçirt!n Sayın misafirimiz 
bu sabah Defne şelalelerini, 
hastaneyi ve mektepleri ziya· 
ret etmiş ve öğle yemeğini 

Parti tarafından Turizm ote· 
linde verilen ziyafette yemiştir 

Dahiliye Vekilimiz dün 
akşam hükumet konağında 
bir müddet meşğul olarak 
hükumet erkanı ve kazalardan 
gelen kaymakamlarla g )rüş· 
müşlerdir. Vekilimzi, Hata)ın 
ihtiyaçları ve derdleri ile ya· 
kından alakadar olarak ted
kikattcr bulunmakta ve mühim 
notlar almaktadır. 

DahiJiye Vekilimiz. Ticaret 
Udası heyetini kal.JUi ederek 
memleketin iktisadi ve tica· 
ri vaziyeti hakkında kendile 
rinden izahat almışlardır. 

Sayın Vekilimiz saat 14 
de şehrimizden ayrılarak İs· 
kenderuna harket etmişler 
ve şehir haricinde hararetli 
tezahuratlk uğurlanmışlardır. 

Dahiiiye Vekilimiz bugün 1 
İskenderunda kalarak gec"! 
saat 2 trenile Adanaya ha· 
re ket edecelderdiı-. 

Kendilerine uğurlu yol· 
culuk dileriz. 

"Hatay 
çiçekleri ,, 

Hataylılar gibi gü
zel ve nefis koku

ludur 
Dahiliye Vekilimiz D..in 

Reyhaniye kazazını z:yaretle 
rinde hararetle karşılanmış 
ve kendilerine mektepli kız 
tarafından bir buket verilmiş 
tir. Buketi memnuniyetle 

G. ve inhisar-· 
far vekili 

YAKINDA ŞEHRiMiZE 
GEU.İYOR 

Şark vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahatine çıkan güm· 
rük ve inhisarlar Vt"kilimiz 
Raif Kar:adeniz dün akşam 
Malatyadan Diy&rbakırıl 
varmıştır. Gümrü: ve inhi: 
sarlar vekilinin bu seyaha
tini Hataya kadar uzatacağı 
haber verilmektedir. 

Refakatinde gümrük mu· 
hafaza teşkilatı umum ku
mand , tnı bulunan inhisarlar 
vekilinin dört veya beş 
güne kadar Hataya gelme· 
leri muhtemeldir. 

Mebusla1tımz 
Atatürkün manevi 
huzu~unda eğildiler 
Aııkara 24 A.A.- Ha .. 

tay m~Öusları bugün Ebedi 
Şef Atatürkün muvakkat 
kabrine bir: çelenk koymuş· 
lar ve Ebedi Şef Atatürkün 
manevi huzurund!t tazimle 
egilerek hatırası.ıı taziz ~et· 
mişlerdir. 

İngiliz ablukası Al
manya için vahim 
neticeler verecek 

Lon<lra 24 A. A. - fıi

taraf memleketlerdeıı gelen 
haberler, Almaııyaya karşı 
tatbik edilen son ablukanın 
Almdnya için ço~ vahim ne
ticelı!r doğuracağı merkezin 
dedir~ Uu abluka ayni zaman 
da bitaraf memlttketlc>rin ti
caretini de felce uğratacak 

vr. ağır :ı.ara rlara sokacaktır. 
Bu yüzden Almanya ile tica 
ret yapmakta olan bitaraf 
memleketlerde şikayetler 

başlamıştır. 

alan Dahiliye Vekilimiz mek 
tepti kıza hitaben şu iltifatt=ı 
bulunmuşiardır : 

" hlatayın çiçekleri de 
Hataylılar gibi güzel ve ne -
fis kokuludur. ,, 

Dahiliye Vekilimi
ze re.fakat eden 
mabuslanmız 
Dahihy~ Vekilimiz Faik 

Ôztr aka Seyhan mebusu 8a 
m r Arıkoglu ve Niğde me· 
busu Cavid Ural da refakat 
etmektedirler. Adana Valisi 
de Dahiliye Vekilimizle 
birlikte şehrimiıre gelmiş ve 

dün akşam tekrar Adanaya 
dönmüştür. Saym mebusla 

rımır:a hoş geldiler. deriz. 
MEHMED TEClRtl 

ŞEHRiMİZDE 
Dahiliye Vekilimizle bir 

likte mehuslarımızdan \ı1eli 
med tecirli de şehrimize 
a-elmiştir. 

Rome1ı ka
blrıesi 

Tatar;esko kabjo e 
yi teşkile memur 

edildi 
( Bükreş 24 A .A. - Havas 

ajanSI bildiriyor.: 
Eski Başvekilden Tatares

ko yeni kabineyi t~şkile me 
mur edilmiştir . .Krıalm T~!araş 
koyu kabinenin te$iline me 
mur etmesi, Alman taleple 
rinin· reddi mahiyetini taıam 
mun etmektedir. Tata.resko 
yine kabineyi milli r:öne_ş_ans 

çer.ç.evesı içinde ve Krfthn 
etrafında toplanmış olan fır· 
katardan teşkile çahş'Dakta
dır:. Yeni kabinenin tam bir 
bitaraflık siyasetini t~rık et
miyerek me!J}le..ketin i.ttikli· 
lini muhafaZJlya dev.am ede· 
ceğine şüphesiz gözile bak· 
maktadır. 

Souget ordusu 
Ktsm en terhis ecli--

ıiyor 
Paris 24 A. A. - Sov· 

yet ordulwının ve b~lhassa 
Lehistandaki işğal kuvvetle
n\n kuımen terhis edilereği 

Moskovadan bilJjrilmekt~dir. 

Cephele1tde 
Dün 8 Almaıı:t'4Yı· 
yaresi diişü.rü1dü 

Par:is 24 A. A. - Cep
helerde dün siikiine!le geç · 
miştir. 

Alman tttY,yareleri dün 
f.ransız toP-rakları iiıftninde 
uçmuş ve bunlar.Ci kar11 çı
kan Fransaz avca tayyareleri 
ile Alman tayyareleri arasın 
da hava muharebesi olmuş -
\ur. Bu muliarebe neticesin· 
de 8 Alman tayyaresi Ji'.ran· 
sız toprakları üzerinde düşü 
rülmüştür . Bir. Fransız tayya 
resi üssüne dönmemiştir. 

D.enizlerde 
Londra 24 A. A. -- E r 

min bir kaynaktan bildiri idi 
ğine göre, Alman tayyar:ele· 
ri İngiliz sahiller:i üzerinden 
alçaktan~ uç:&rek pır:aşütlcr· 
le d~nize m:ıyin dökınekte· 
dirler. lki büyük tayyarenin 
bu suretlt" denize mayin dö" 
tükleri sahilden açıkça gö -
rülmüştür . 

Alman mezalimi 
devam ediyor 
Paris 24 A. A. - Bita· 

raf kaynaklardan gelen ha • 
berlere göre, Çekoslovakya 
daki Alman mezalimi bütün 
şiddetile dc.vam etmekteldir. 
Alman mah"emeleri en kü 
çük suçlar için bile Çek 
gençlerini idama mahkum 
etmektedir. Şimdiyd kadar 
900 den faz?a· Çek ku,,~ına 
dizilmiştir, 
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Do·hiliye Vekaletiııin çok 
güzel bir kararı 

Geliri az vatandaşları ev sahibi y_apmak 
için bir'proje hazırlandı 

Ankara (Cümhuriyet)-Da cak vatandaşların en ucuz 
hiliye Vekaleti geliri az olan ve en kolay bir surette mes 

:vatc\ndaşlarımızı ev sahibi ken sahibi olmalarını temin 
yapmak üzere çok mühim bir etmek gayesile bu projeyi ha 
kanun projesi hazır'amaktadır zırlamıştır. Proje kanunun 

Şimdilik bir tashık halin ihtiva ettiği hükümlerin yeri 
de hazırlanmış bulunan ka· ne getirilmes:nde Belediyele 
nun proiesi yurdumuzun çok rimizi salahiyetli kılmakta, 
mühim bir derdine çare bul· ayni zamanda belediyeleri 
mak nokta!:ından yerinde ve de mali bakımdan fazla kül 
mem:ıun\yeti mucib bir ma· fete sokmıyacak esasları muh 
hiyet arzetmektedir. tevi bulunmaktadır. 

Vekalet şehir ve kasabala Ucuz evler mahallesinde 
rımızda geliri az olan va inşa edilecek ol,ın evler 10 
tandaşlar için münasip bir sene müddetle bina vergisin 
yer ayırarak o yerlerde mu· den muaf tutulacaktır. Mali 

tavazi de olsa sıhhi, medeni ve vaziyeti müsait olan belediye 
bedii ihtiyaçla mütenasip ler meskenleri kendileri inşa 
meskenler vücuda ,getirilme ederek maliyet fiatma satabi 
si ve bu meskenlerde otura l~ceklerdir. 

Yunanistana Tohumluk 
Koyun .~e keçi i.h-. Buğday satın alınacak 

racına mvsaade ed1ldı T .. k. c .. h · t" z· ur ıye um urıye ı ıra· 

Ankara 24 A.A.- Bir at Bankası Antakya şubesin 
taraftan Yunanistanla olan den. 
ticari münasebatımızı inki
şaf ettirmek ve diğer taraftan 

. yurdumuzun İzmir ve Trak· 
ya mmtakalannda canlı 
hayvan ihracını tewin et· 
mek maksadile , Yunanista 
na koyun ve keçi ihracınC:t 

. müsaade edıimiştir. 
Bu müsaad~ üzerine İz -

~ mir ve Trakya Limanların· 
dan Yunanistaııa külliyetli 
miktarda koyun ve keçi ih-

• racına başlanmıştır. 
Bu husustaki karar ala· 

kadarlara tebliğ edilmiş ve 
her tarafta büyük bir mem· 
nuniyetle karşılanmıştır. 

Muğlada okuma 
seferberliği 

Muğla 24 A.A·- Muğla · 
nın, bütün köylerinde oku
ma seferberliği yapılmış ve 
her yerde millet mekteple· 
ri açılmıştır. Merkezde 4ü 

Mcvaddı ecnebiyesi ve çav 
darı yüzde 3 den fazla olma· 
mak şartile kilosu 4-5 kurnş 
arasında tohumluk buğday 
satın alınacağından numune· 
lerile birlikte Bankaya müra 
caet etmesi ilan olunur. 

PAMUK SATIN 
ALlNACAK 

Türkiye Cümhuriyt":ti Zira 
at Bankası Antakya şubesin 
den: 

Hatay Vilayeti dahilinde 
Pamuğu bulunup da satmak 
istiyenlerin şub~ınize müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 
Kayip şehadetname 

935 sene~nde bkende 
run ilkmektebinden aldığlm 
şehadetnameyi kaybı:!ttim ye 
nisini alacnğımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sabiha Ş annak 

İlan kadın 4 ü erkek olmak Ü· 
~ zere 8 halk dersanesi faali Hatay Seyyar Jandarma 

yete geçmiş bulunmaktadır piyade alayı ihtiyacı ıçın 
Evleri yık1lan felaketzede 271 bin kilo odun pazarlık· 
köylüler sokak ortasında kal la satın alınacaktır. Talip 
mışlardır. olanların 4, 12. 939 puartesi 

Kahve fiatları günü saat 16 da Antakya 

k 
kışlasında Jandarma Alay 

ucuzlıy?ca karargahındaki satın alma 
lstanbul - Hüllumetin komisyonuna 203 lira 25 ku 

kahve ithalini serbest bırak ruşluk muvakkat teminat 
· ması üzerine Cenubi Ameri b makbuzile irlikte müracaat 

kaya kahve siparişleri veril- ları. 
meğe başlanmıştır. Siparişler • 

ilan 

\'ENIGON 
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Açık'artlırma 
ilanı 

·İcra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Üç sehim itibari 
le evin bir seh!lli 

Gayri menkulün bulundu 
ğu mevki mahallesi rıumara 
sı Osmaniye mahallesinde 
kain 195 nolu hane takdir 
olunan kıymet; Tamamlııa 
2300 Türk lirası 
Arttırmanın yapılacağı ye-: 
gün saat : 25- 12- 933 paur 
tesi günü saat 9- 12 ye ka 
dar Antakya icra ... dairesinde 

1 -lşbu gayn menkulüıı 
arttırma şartnamesi 25 - 11 -
939 tarihinden itibaren 339· 
1639 No. ile Antakya icra 
dairesinin muayyen numara 
sında herkesin görebilmesi 
için açıktır .İlanda yaz1h olan 
lardan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartnameye 

ve 939- 1639 dosya numara 
sile memuriyetimize müraca· 
cıt etmelidir. 

2-Arttırmaya işt irak 
için yukarıda yazılı kıymetin 
yüzde 7 t5 nisbetinde pey ve 
ya milli bir bankanın temi· 
nat mektubu tevdi edilecek 
tir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklı 
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak 
tarını hususile faiz ve mas 
rafa dair olan iddiaları:ıı 
işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı nıüs • 

bitelerile bir likt~ memuriye · 
fimiz~ bildir .. ıeleri icabeder 
Aksi ha\de hakları tapu si· 
cilile sabit olmadıkça satış 

bedellerinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 Gösterilen günde art 
tırmaya iştirak edenler art· 
tırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur· 
lar. 

ancak bir buçuk, iki aya 
kadar şehrimize gelecektir. 

Şimdilik piyasanın ihtiya· 
cına göre stok vardır.. Bre· 
zilyadan yeni malbr geldik
ten sonra kahve fiyatlarında 
mühim bir ucuzluk olacağı 

18,11,939 tarihinde iha· 
lesi evvelce ilan edilen 50 · 
100 ton oduna talih Zuhur 
etmemesinden ihale 29,11,39 
müsadif ,;alı gününe talik e· 
dilmiştir. 

5 - Tayin edilen zaman 
da gayrımenkul üç defa ba· 
ğırdıktan sonra en çok art 
tırana ihale edilir. Ancak 
arttıma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşi· 
ni bulmaz veya satış istiye 

yenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacağı bulunupta be
del bunların o gayri menkul' 
ile temin edilmiş ola.:a kları· 
nın mecmuundırn fazlaya çık 
mazsa ençok arttıran\ taah·· 
hüdü baki kalmak üzere art 
tırma 15 glin daha temdid 
ve onbeşinci giinü ayni sa 
atte yapılacak artt,rmada 
bedeli satış istiyeni tılacağı 
na rüchani diğer alacaklıla 
rın o gayrı menkul ile temin 

tahmin edilmektedir.' 

Yeni bir zelzele 
felaketi 

Ankara 23 A.A.- Erzin 
can vilayetinin Sercan Kaza 
sına bağlı ba:r:ı köylerde zel 
zele olmuş, bir çok köyler· 
de eyler yıkılmıştır. 

Ölülerin sayısı 3Ju geç· 
m~ktedir. Kızılay Cemiyeti 

Talip olanlar 25 lira mu 
vakkat teminatla Defterdar . 
lık dairesindeki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

Elaktrik .tesisatı 
yaptırmak istiyenler 

Elektrik idaresinden: 
Ev ve ya dükkanlarına 

edilmiş ol cakları mecmuun 
dan fazlaya çıkmak şartile 
ençok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz ve sa 
tış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendi 

" 

C2!X2! -- -

ilan 
Cinsi. Miktarı. İhalenin 

kilo. g nevı 

~ığır eti. 37000 00 kapalı 
zarf. 

Tahmin 
edilen 
fiat. 

kuruş S. 
18 00 

Muvakkat 
Teminat 

lira K. 
500 00 

Umuııı 
Tutarı 

lira K. 
6660 00 

1- lskenderundaki kttaatın ihtiyacı için senelik et 
m~naka~?s' kapalı zarf ile münakasaya çıkarıla'!aktır. 

2-Muııakasa lskenderunda kışla binasında28 - 11- 939 
çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

3-Tafsilfıtı yukarıdaki cetvelde ya zılıdır. 
4-Şartname hergün kışlada telep vukuunda okunabilir 

İlan 
Cinsi Nevi Miktarı 

Pırasa Açık 2772 

Umum 
futarı 
5542 

Muhanmen 
Fi atı 

2 00 

Muvakkat 
Teminat 
405 

eksiltme 
Lahana ,, 2772 11088 4 00 810 
ıspanak ,, 2772 13860 5 • 00 1040 

1-ıskenderundaki kıtaatın ihtiyacı i~in pırasa lspan k 
lahana münakasaya açık eksiltme ile çıkarılacaktır. a 

2 - Münakasa fskenderunda kışla binasında 28- 11-
939 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

3- Tafsilatı yukarıdaki cetvelde yazılıdır. 
4-Şartname hergün kışlada talep vukuunda okunulur. 

Açık arttırma ilanı 
Antakya icra memurluğun 

dan: 
Açık arttırma ile paraya 

çevri lecek gayri menkulün 
ne olduğu Antakyanın üçli:ı· 
cü mıntakasında kain 11 179 
mahzar numaralı hane Gay· 
ri meııkulün bulunduğ'u mev 
ki, makallesi, sokağı numara 
sı: Verd mahalle;ind~. 
Takdir olunan kıymet(7500) 
yedi bin beşyüz Türk lirası· 
arttırma yapılacağı yer ,gün, 
saat Antakya icra dairesinde 
21 , 12,939p ;!rşemb..! saat9·12 

1 - İşbu gayri menkul ün 
athrma şartnamesi 25,11,939 
tarihinden itibaren 1482 No: 
ile Ahtakya icra dairesinde 
muayyen numarasında herke 
sin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı ola.nlttrdan faz 
la m.tliimat istiyenler işbu 
şartnameye ve 1482 dosya 
numarasile meruriyetimize 
müracaat etmelidir . 

2 - Arttırmaya iştirak 
için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbeti nde pey ve 
ya milli bir Bankanın temi· 
nat mektubu tevdi edilecek 
tir . (124) 

3 - Sahibi alacaklılal'la 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men 
kul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta· 
rihinden itibaren yirmıgun 

iç{nde evrakı müsbitelerile 

te bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağ.ı razı 
olmaz veya bulunmazsa he 

m.en on beş gün müddetle art 
tırmaya çıkarılıp en çok art
tırana ihale edılir iki ihfıle 
arasındaki fark ve geçen gün 
ler için yüzde beş den he
sap olunacak faiz ve di~er 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizcc 
alicıdar. tahzil olunur. madde 
133 

birlikte memuriyetimize bil· 
dirmderi icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilile safı 
bit olmadıkça sahş beddin· 
den hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art· 
tırrnaya iştirak edenler art· 
tırma şartnamesini okumuş 

ve lüzumlu malumat almaş 
ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok art 
tırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşi· 
n~ bulmaz veya satış isteye· 
nın alacağına rücham olan 
di~er alacdklılar bulunupta 
~edd bunların gayri menkul 
ıle temim edilmiş al,tcakla· 

rrnın mecınuundan daha fazla)' 
çıkmazsi-\ en Ç'.)k:arttıranın tali 

hüdü bakikalmak üzere arttırnı 
15 gün daha temdit ve 15 
inci günü ayni saatta yapıla 
cak arttır.mada, bedeli satış 
isteyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklılaarm o 
gayrimenkul ile temin r:dil· 
miş olacakları mecmuundao 
fazlaya çıkmak şartile'~en ço 
a~ttırana ihale edilir. Böyle 
bır bedel dde edilemezse 
ihale yapılmaz ve satış bede 
li düşer. 

6 - Gayri menlcul· kendi 
sine ihale olunan kimse der 
hal veya ıerilen mühlet içifl 
de vermezse ihale kararı fes 
holunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifde buluuaıı 
kimse arzet ıniş olduğu be' 
delle a!mağa razı olursa oıı9 
razı olmaz veya bulunmazs9 
hemen 15 gün müddetle. 
arthrmaya çıkarılıp en ço~ 
arttırana ihale edilir. İki ihS 
le arasındaki fark ve geçe.ıı 
günler içtn yüzde 5 den ht 
sap olunacak faiz ve diğer' 

zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimize 
alıcıdan tahsil olunur. 

ıv1adde (133) 

d er hal faaliyete geçer~k 
felaketzedelerin imdadına 
koşmuştur. Erzincan Valisi 
beraberinde sıhhat Müdiirü 
olduğu halde felakete uğrı-

~)'a!! ~~yle~! ~olaşma~tadı!. 

yeniden Elektrik tesisatı yap 
tırmak istiy~.mler evvela id a
reye müracaat ederek muva 
faka tini alma!ıdır lar. ldar~· 
ye müracaat etmeden tesi· 
sat yaptıranlara cereyan ver· 
mi yecektir. 

sinde ihale olunan kısına der 
hal veya verilen mühlet için· 
de parayı vermezse ihale ka 
rarı f esholunarak kendisin· 
den evvel en yüksek teklif 

Yukarıda gösterile!'l 25 
12·939 tarihinde Antakya 
icra mumurluğu odasında iş 
bu ilan ve gösterilen arttır 
ma şartnamesi dairesindeki 
satılacaeı ilan olunur. 

Yukarıda gösterilen 21/ 
12,939 tarihinde antakya ic' 
ra memurluğu odasında işb 
ilan ve gösterilen arttırml 
şartnamesi idar~sindeki satı 
lacağı ilan olunur: 
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ıni 1 
Çer 
raJ 
ıne 

Be 
bit 
ka 

hal 
baı 
ten 

ke~ 
doj 
tı 

bi~ 
kaı 
tnil 
so 
kaf 
rne 
tnu 
li ı 
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