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(Sayısı heryerde2kuruı) Çaşamba 
---------~~--~~--,f)eüm:ÇELENK 

~eşriyat Müdürü -

k:; Köylerde maarif 
'~'. ve mektep sefer .. 

Son hava Köylü.ne tonrak da 
hücumları :1 r 

ve Alman :mat- g"' ıtma talimatnamesi 
buatı k 

Berlin 10 A. A. _ Al· Hükumete ait toprakların topra sız 
~;. ber/i<ii 
,.~ o man Ajansı. bildiriyor : veyahut kafi derecede toprağı olınıyan 

Son Hava hücumları mü köylüye nasıl dağıtılacağını gösteren bu 

sır Bir kaç senege kadar mek- nasebetile mütalealar yürü - talimatname resrni gazetede çıktı 
ten Berlin ve Vilayet matbu Ankara, -Tevzii arazi olup da ziraat erbabına reh· 

tepsiz köy kalmı9acak 
l~O Eğitmen okulu ile 109 köy ınekte-: 

atı, Londraya yapılan Alman talimatnamesinin tatbikatın· ber ve örnek olmak üzere 
akınlarının. İngilizlere bir da bazı müşküllerle karşıla· şahsan (2 nüfus itibarile) iyi 
mukabele bilmisil olduğunu şıldığı anlaşılmış, bu zorluk· topraktan 30-45. orta top· 
yazmakta ve şunları ilave ları gidermek maksadile Ve raktan 45-60, fena toprak· 

I' "binin inşasına başlanıyor 
etmektedirler : killer H~yetince yeni bir tan 60- 90, bahçe, meyvahk 

Vilayetimiz köylerinde tin muhtelif köylerinde 100 
yı ~aarif se::ferberliği bütün hı· mektep inşa c:-dilecektir. B~ 
st' tile devam ~tmektedir. Muh mekteplerden birçoğunun ın 

lngiliz tayyarelerinin Ber k d ,,, t r t ve emsali topraklardan 15 
topra a~ıtma a ıma name dekardan az olan ziraat er· l:ne attıkları bombalar gelişi · · · t k k 

lelif köylerde 100 Eğitmen şasına bu senedeı1 başlanmış 
si kursunun inşasına başlanmak olup bazılarmın 1,inşaatı ders 
~lere tedbirler alınmıştır. , senesi başma kadar biterek 

• sının meraye e onması a· babı tevziden istifade edecek güzel olup pek· az tahribat bul olunmuş, talimatname res 
!erdir. yapabilmiştir. Alman tayya- mi gazetede neşredilmiştir. Ziraat tahsili vertn mek-

recileri Hitlerin sözünü yeri Buna göre tevzi olunacak k 

us Bunların bir kaç aya kadar tedrisata başlanacakhr. 
ırr 1ktııali beklenmektedir. 

tep veya urslardan mezun ne g-etirmeğe çalışmakta ve topraklar: .. olupta ziraat erbabına rehber 
Alman topraklarına atı · Devletin buıusi mülkün· ve örnek olmak üzere şah!.an 

Diğer taraftan ~köylerde 
,; ~ektep inşası için çok geniş 

ı bir program hazırlanmış bu· 
l~nuyor. Bu programa göre 

ıı'~aç seneye kadar vilaye· 

' Yeni tedris ' . . 
(2 gı[L ıçın 
de ~rogram ~hazırlandı 
" Vilayetimize ait ;\naarif 
r leriui tetkik ve yeni ;ders 

1n ılı içinde e yapılacak işleri 
~togramlaşhrmak için ismet 

Mektep inşası hususunda 
köylülerimizin gösterdiği ala 
ka her türlü tasavvur ve 
tahminin üstünde ve göğüs 
kabartacak kadar büyüktür. 

lzmirde 
Bir ayda 223 vapur 

geldi 
İzmir 10 A. A. - Ge-çen 

Ağustos ayı içinde İzmir li
manına 180 Türk ve 43 Yu· 
nan bındırah v~pur gelmiş· 

lan her İngiliz bombasına de bulunan Vt>yabut 177lnu- ziraatla iştigal etmesine alaka 
karşı 1000 bomba atmakta• maralı kanunla Türk müba· lı vekaletıerce muvafakat o
dır. Londrada şimdiden mü· dillerinin istibkaklarına karşl· lnnanlara köy hudutlarile mu 
him tahribat yapıldığı şüp • hk tutularak idaresi Maliye kayyet olmaksızm müsait top 
besizdir. Alman milletinin Vekaletine m~vdu bulunan rak bulunan yerlerde Ziraat 
zahiri sükunetinetine eılda • ziraata elverişli topraklar. Vekaletince tespit edil~n 
nan İngiltereye daha çok Geçim vasıtaları fındık, miktarda borçlanma suretile 
hücumlar yapılacaktır. fıshk, narinciye. bağcıbk,zey toprak verilebilir. 

I ngil izi er tincilik olan ve mevcut top· Ziraatla iştigal etmesine ala 
rağı halkın ihtiyacını karşılı· kah Vekaletlerce muvafakat 

Be:rlini bombardunan yamıyan mıntakalardaH bağ, olunanlara köy hudut1arile 
'l mukayyet olmaksızın müJait etı er bahçe ve meyvalıklarla e msa toprak bulunan yerlerde Zi-

Berlin 10 (a.a.) - Alman li topraklar. raat VeJ:aletince tespit edilen 
resmi tebliği: logifiz tayyare- 2510 numaralı iskan ka miktarda borçlanma suretile 
ı~ri Berlin ve diğer muhtelif nununun 23 ve 2490 numa· toprak v~rilebilir. 

4 ~aşa ilkokulunda ve maarif 
ıı~ ilıüdürüınüz Rifat Necdet Ev tir. 

yerleri gelişi güzel bombala- rah arttırma ve eksiltme ka· Değirmencilik, Bakkallık 
mışlar ve bazi meskenler nununun 56ıncı maddeleri demircilik, sarraçlık gibi za· 
hasara uğramıştır Alman tay· mucibince işbu talimatname naat ve esnaflıkla meşgul ol
yarel~ri lngiltere üzerine mu· hülıtümleri dairesinde borç· makla beraber ayni zamanda 
kabele bilmisil hücumlarına Jandırılarak arazi erbabına ziraatla iştigal eden köylüler 
devam etmişler ve liman ve tevzi olunur. le aile11i efradı zira"tla meş· 
dok tesisata, gaz fabrikaları, Bıığ ve bahçe meyval1k- gul köy öğretmenleri hariç 

,. 
1İtnerin riyasetinde bir top • lngilterenin Ankara 

el lanh yapılmıştır. iki günden- Büyük Elçisi 
beri devam eden bu toplan· 

1 b sona ermiş ve yeni bir 
~1 ~togram hazırlanmıştir. 

el Öğretmenler kur 
~u devaın ediyor 
lsmetpaşa ilkeıkulunda 

'çılan ilkokul öğretmenleri 
~lıtsu 15 Ağustostanberi fa· 
tliyetin<" devam etmektedir. 
~Ursta imtihanlara 23 eyhll-

'ı ~!:! haşlanacak ve 26 eylulde 

1 lıraa devam eden öğrttmen 
~~te derecel{'rint- göre vesi· 
\lar tevzi edilirken hir de 
~y ziyafe!i verilecektir. 

fiava Kuıumuna 
ıj leberrii edilen ni 

şan yüzükler; 

İk· Vilayet Daimi Encümen 
;'tıci Reisi avukat Vedi Ka-
~b~.Y arkadaşımız ııişan yü· 

' ~ ~Unij !-lava Kurumuna te· 
d· ~tij eylemiştir. Kurum ken 
~eşekkür etmektedir. 

İzmir 10 A. A. - Şeh· gıda anbarları ve elektrik Hn· \arla emsali toprakların tev- olmak üzere geçımini esas 
rimizde bulunmakta olan İn· tırallarmı bombalamışlardır. zi edileceği mıntakalarMaliye itibarile memuriyet, ticaret 
gilterenin Aokara Büyük El 44 düşman tKyyaresi tahrip Vekaletince tespit olunur. Yeya sanatla temin edenler, 
çisi şer~fine lzmirdeki lngi· edilmiştir. 21 tayyaremiz ka· Tevziden istifade ede- kısmen ziraatla iştigal etse
liz Başkonsolosu ıtarafından yıptır. Bir hafif lngiliz filosu cekler: ler dahi bu talimatname hü· 
ıfuar gazinosunda bir :ziyafet sisten istifade ederek Fran· Esas mesleği rençperlik kümlerinden istifade edenıi· 
.. b f t b yP.ceklerdir. Toprak dağıtılır tertip edilmiş ve u ziya e • sız : sahilini bombardıman olupta hiç toprağı uluomıyan ken esas köydür: Köy 
te Büyük Elçi ile Bayanın • etmiştir. veyahut mevcut toprağı kafi halkından sayılmak için nü· 
dan başka.Vali ve Bayanı, Be ltalyan tebliği olmıyan her ailenin toprak fus kütüğünde 

0 
köyde ka· 

tediye Reisi ve Bayanı, Parti Roms 10 (a.a.) - İtalyan ihtiyacı (2 nüfus itibarile) iyi yatla bulunmak şarttır. Şu ka 
ldareHeyeti Reisi ve Bayanı, tebligi: toı>raktan 30 --45,ortıı toprak dar ki nüfusta başka bir köy 
logiliz Konsolosluk erkanile Şarki Akdenizde ltalyan tan 45-65 fena topraktan de veyahut şehir ve kasaba· 
lngiliz kolonisinin tanınmış tayyareleri Yafa limanını ve 60 -90 bahçe, meyvahk ve da kayıtlı olupta yardımcılık 
simalari ailelerile birlikte ha lskenderiyeyi, (Meru Matruh) emsali topraklardan on beş yapmak. yahut malın veya 
zır bulunmuşlardır. Ziyafet demiryolunu şidde~le ~bom· dekardan az olan ziraat erba müsteciri veya fuzuli şağlı 
samimi bir bava içinde geç bardıman ederek cıddı. ha· bı tevziden istifade edecek· bulunduğu toprak üzerinde 
vakta kadar devam etmiş ve 1 s~rat. yapmışl~l~dırk. Afrıkanın lerdir. rençp~rlik etmek sureti le fi-

k · ~ t ki ·· ı şımahnde lngı ıı amplarına Ziraat tahsili veren mek- len köyde yerleşmiş olanlar ç~ 1.samımı nu u ar soy en- hücumlar yapılmıştır. lngiliz 
mış ır. k 1 . B" tep veya kuralardan mezun köy halkuıdan sayılacaktır. hava uvvet erı ıngazl mm· , 

Za,r ada zelzele takasına hücumlar yapmış· EN SON DAKiKA 
tardır. Hasar ehemmiyetsiz· S • 

Zara 10 A. A. - Bugün dir. Şarki Afrikada ıtalyan UTlge 
saat 11,57 de 20 saniye sü tayyareleri Sudan ve Kenya En Nazik devresinde 
ren şiddetli bir yer sarsıntı· lngiliz tayyareleri de Eritre Kahire 11 A. A. _ Röy 
sı olmuştur. Ha11r yoktur. üzerine hücum yapmışlardır. terin Suriyeden aldığı mev· 

Tahrip edilen Alman ıuk haberlere göre Suriye • 
petrol depoları de vaziyet çok naziktir. İtaı 

Almanların 
Lorıdrayı tahrip için 
icadettikleri tayya 

reler 

Yurttaş! 
l5 ikinci Teşrin Cuma günü Hataym biricik şaf 
k~t g" "d" unu ur. 

'r 0ksulları' ve-kimsesiz vatandaşları sevindirmek 

Londra 10 (a.a.) - Bah- yan komisyonu hiç istenmi · 
riye Nezueti tebliği: 8 ey- yecek şeyleri istemektedir· 
liilde tahrir edildiği bildi- daha şimdiden hava üslc~rini 
rilen Norveçteki Atman pr.t· kontrol etmiye ve Suriye as 
rol depolarından ikisinin te· kerlerinin memlekt'itlnine dön 
mamen harap olduğu ve meYini istemiye başlamıştır.! 
üçüncüsünün ağır lıasara Suriyeliler ve Araplar bu va 

Londra 11 (a.a.) -- Röy
ter Aj:msınm havacılık muha· 
birine göre, evvelki gece 
Londra üıerinde yapılan mu· 
harebelerde Almanların 2 mo· 

törlii y~ni bir tip tayyare kul· 
!andıklarını söyıiyor ve bu 

. . -
ıç· 

'"' o güne hazırtlan! uğradıgı deniz tayyarderimiz ziyet karşısında hoşnutsuzluk· 
tarafmdan teıpit edilmiştir. larını aiılememektedirler. 

seri bombardıman tayyarele· 
rinin Londrayı tahrip etmek 
için icadedildigi kanaati iz· 
bar ediyor. 
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Bele iye zabı 
tası talimat 

• namesz 
5 

1) Çimenlere ve çiçek tarla 
!arma ba11mak, 

2) Ağaçları, Fidanları, Çiçek 
leri koparmak ve kesmek, çı 
karmak, varsa m .. yvesnu ko· 
parmak. 

3) Girmesine müsaade edi
len hayvanlara bu zararları yap 

hrmak. 
4) Bu yerlerde bulunan şey 

leri bozmak, kirletmek, yerin. 
deıı oynatmak üzerf erin~ çiz 
gi ve saire yapmak 

5) Bahçe ve parklara kağıt 
parçası; yemek artığı şu ve bu 
atarak kirletmek. 

6) Havuzlarc- girmek veya 
hayvan sokmak bir Şt:y atmak 
ve buradaki balıkları tutmak 

7) Herne şe-kilde olursa ol· 
sun avlanmak. 

8) Belediyelerce konulmuş 
olan kanepelerden başka yer· 
lerde oturmak 

9) içki içmek 
10) Çalg: veya gritma'on 

çalmak, Şarkı söylemek. 
11) Çamaşır yıkamak, ger

mek, öteberi temızlemek veya 
silmek 

12) Beyanname veya ilan ya 
pıştırmak. 

13) Yaş veya kuru çalı veya 
odun toplamak. 

14) Sergi kurmak Vf".ya her 
ne su:etle olursa olsun yiye 
cek ve içecek satmak. 

15} Motörlü, motörsüı her 
türlü nakil v.asıtaJarile ve hay 
vanlu yollarda gezmek ve 
buralardan hayvan geçirmek 

16) Çocuk Hrabalarını Bel~ 
diyece bunlara ayrılmamış o 
lan yerlerde dolaşmak. 

17) Seyyar Fotoğrafçı vt. 
kundura boyacılarınm gjrme· 
Si 

18) Bu ibi yerlere. umu· 
ma açık bulundurµlmadıkları 
zamnnlarda girmek. 

19) Yollara meydanlar, u· 

mumi nakil vasıtaları ve sai· 
re gibi umuma mahsııs rapıl 
ması bu talimatname ile yasak 

,. edilmiş olan şeyleri yapmak 
M1tdde 39 Ş(;(hrin yeni 

ve esiri abid~lerile h~ykelle· 
rini en lıafıf bir derecede da· 
hi kirletmt'k, çizmek veya 
bor.maK- ve bunlara karşı her 
ne suretle clursa olsun say 
gısızlık göstermek yasaktır. 

Madde 40 - Umumi havuz 
ları, çeşmeleri ve ettaflarım 
kirletmek, bozmak ve bu nlara 
öteberi atmak buralarda yı· 

kaıımak hayvan ve eşya yıka 
mak ve hayv.ın sulatmak ya· 
saktır. 

D- iLANLAR, Y AZLL AR 
VE SÖZLER 

Madde 41 Belediye pu· 
lu yapışmamış ilanları dağıt· 
mak yasaktır. 

Madde 42 Belediyece ta 
yin edilmiş yerlerdan gayri· 
sine ilan yapıştırmak yasak· 
tar. 

Madde 43 - Belediyeden 
izin almadan ve ka nunen ve· 
r itmesi lazım gelen resmi ver 
meden her türlü ilan ve rek 
lam yapmak yasaktır. 

Ankara ... KagşlJr i yolunda ı 
24 kiıinin yaralaomasıua sebeb olan 

bir tren zası l 
ıki gün evvel Ankara ile muş, biri a~ır olmak üzere 

Kayser i arasında 24 vatan· 'lA ı.= 
~-,.--c r- ~.üf!. Y!f.&lanmıştır. 

Q Ş!_P. YJlr lanm~ ~ ,P.ir çoac Ay})i tr.ende bulunan şeb· 
vağonların harap olmasına 

rimiz bayt&r müdürü Şevket 
sebep olan feci bj~ tr:e'i çar· Tunaboy~ kendi yarasına 
P.lŞm{}:Jt u u ~1eaştur. rağmen yıınındıt taşıdığı tıbbi 

A,ok.arada 1 danaya gel· m\(ze!.ll.~i)'.Je ya ahların irn· 
nıekte olan Ankar • Adana d"dına koşmuş ve ilk teda· 
P.0 sta trf!ni Ankara i_m $ ay· vilerini yapmıştır . Bir müd· 
seri arasınaa Kılıçlar istaa- det sonra. Ankaradan tahrik 
yonunda durmuş ve • Kayse- edilen İmdad treni kaza ma
riden gelen mf[~diıi bek· haUiae yetişmiştir. Kaza et-
~mişt' r,. ~iraz sonra. Marşan · raafanda. mahalli müddeiumu

diz görüomüş fakat makas- .milikçe tahkikata başlanmış· 
çınm hatası yüzl!nderı kapalı tır. 
yola girmi ıf ve bütün-~ızjyle Y.enigÜq: Baytar müdü-
Ankara pps~sına biodi.rpıiş· .rüınJz BayŞevk~t T unaboyluya 
tir. Çarpışma çok şidget!i ol .g~miş olsun deriz . 

Su;iiiiifikf' ' ı . Sovget m_at
l!arp, ınglze ~ JJaaH.nagöre 

• 
filf!Sl m kral~ niçin tah 

tahrip. mi edilecek? tı eıke~lenıiş 
J<ahire ,- Röyterin Ka Moskova 10 (a.a.) - prav~ 

hirede salahiyetdar mahafiller da gazetesinin yazdığına göre 
den öğrendiği ne göre, Fran • geçenlerde Romen S ovyet 
sııdaki Alman mütareke ko hudud hadise lerini e ski kral 
misyonunun bir deJeıesi 28 Karol .T.r-'11ailvanyanın Alman 

b · A 8 ~raq_tiai ınukabHinde Maca· ağusto1Jtan erı azası ~rut . k. . .. 
b l l - ._ unataD& teı- anı mazur aoster· ta u unan tayan mutare~e . . 6 

k · ı · · · · ._ · mek ıçın Üsten çıkarmış ve omısyonunun ta epler.ım ta~· A • • 

viye için pek yakında Suriye ~oınanya efkarıumnmıyesme 
Ye go- nde ·1 kti. K · memleketi" tehlikede bulun· 

rııece r . omııyo d . . . . . 
nun açık hedefi harn malze- . u~g.~ y_eı:roC1kt. 1st:.m~ş-
meıini te.spit etmek ;eenterne tır .. Bug~nku Romen huk~-
ed:lm'••olanı•-lya ı b ı meta aabık kralm etrahndakı· . ., .. n ar•n a en leri t b 'k . •. . l 

b b a n ııyaıe,mı an a· 
ser est ırakılmış olup olma K 1.. , t k 

k k 
mı§ ve a ro u ne.ye me ve 

dı larını anlam lktır. Fa at ı--'·-d ı. · ı · 1 d k 
J:u .wı 11'1 erı ceza an ırma 

için tedbirler almıştır. Kralı!'\ 
Jalıtaıı fer&ğetin.sebebi bu o l
.duju..tahmin edilmektedir. 

• 
A ntakya-Kırıkha 
Antakya ile Kırıkhan posta merkezi ara ında bet 

gidip gelmek şartile posta sıirücü1üğü 28 8 94 ) tarihind' 
eksiltmeye çıke.rılmışhr. Eksiltme 12,9,940 ~aribine ,.fJf! 
difPerşembe günü saat 11 de Antakya P. T. T. Müd" 
lük binasında yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan 
ka arttırma, eksiltme ve ihale kanunumm on yedinci 
desindeki esaslar dairesinde 50J liralık kefalette ~er~· 
cektir· Aylık muhammen bedel 60 lir muvakkat ".'telll1 

nat 45 liradır. 

Jsteklilerin iyi huy sahibi oldu ki rı na, namus vf': h•f S 
siyete dokunur cürüm ve bahusus ağır lıapis v,.ya " dt 
recede cezııyı icnp ettirece bir fıifte mahkum buJuıııı>' 
dıklarma ve daireci iktidarlarına itimat olunur takını 
oldukları:ıa,dair veşikalar gö:;terme'erı okur yaz tr otıot 
yanların noterden mu ıd-Ja b·r vegaletname Ha o'IJ 
yazar hirer vekil bulundurmalan lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak etmek v şartnameyi ğörmek 
yenlerin yukarıda yazılı ve .ıiki ve muvakkat teminatlt 

r ile birlikte lıer gün mesai saatleri dahilind a P. T. t 
müdürlijğüne muracaatleri ilan olunur. 

Antaky,.a ile Yı JYladağ arasında 
Antakya iıe Yayladağ posta merkezi arasırıda be! K 

gün gidip gelmek şartile posta sürücülüğü 29 8 940 ta 
hinde eksiltm~ye çıkarılmıştır. Eksiltme 13,9,940 taribi 
müsadif Cuma günü saatl lde Antakya P.T.T. müd' 
lük binasında yapılacaktır. .1üteahhit kati teminattan 
ka arttırma, eksiltme ve ihale kanununun on yedinci 

desindeki esaslar dariesinde b"şyüz liralik k~falet ttt 
rec ektir. Aylık muhammen bedel 108 lira muvakkat 
minat 97 ,20 liradır. 

lsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, oamus ve 
yete dokunur cürüm ve l:r.ıbusus ağır hapiş vaya o d 
ce de cazayı icap ettir:>cek bir fıille mahkum bnlunıua 
lar rna ve derecei iktidarlarına itimat olunur tiıkımdaP 
duklarma dair vesikalar göstermeleri okur yazar oı- 1 

yanların noterden musaddak bir vekaletname ile okur 
zar birer vekil bulundurmaLırı lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak etmek v~ şartnameyi görmek i. 
yenJH;n yukarada yazılı vesaık ve müvakkat teminatla~ 
birlikte ht"r gün mesai saatleri dabilindeP. T.T.müdür1 
ne mütıacaatları ilan olunur. 

.A11t~kya - ls~derun a raatnda 
Antakya ·• İskenderun ve Antakya ·• İskenderun · 

yon arasında her gün otomobille gidıp gelmek ş11t: 
postu nakliyatı sürucülügu 6,9,940 tarihinde e 
meye çıkarılımştır. Eksiltme 23,CJ.940Pazartesi saat tD 
Anta kya P. T. T, müdürlük binasında yapılacaktır. 
Müteahhit kati teminattan, başku arttırma eksiltme 

iha!e kanununun on yed\ııcı maddesi esasları dairesi 
1000 liralık kafalette verecektir, Aylık muh11mmen 

Si;'lJegdige 
goluııda 

I•ihıarA:munaka 

Antakya - İskenderun 200, An ıakya - İskenderun İ 
yon 270 ve muvakkat temin:ıt 180 ve 243 lira ,hr. 

İsteklilerin iy; huy sahibi olduklarına namus ve h~.:.,,e 
yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya o ~ 
cede cezıtyı icap ettirecek bır fıille ınahkılm bulul\d 

arına 'ederecei iktidarlarına ıtımat olunur takımdan o1dukl 
dair vesikalar göstermeleri okur yuar -0lmuyanlar1n note 

bedeli (546G) li 

-A-i;ik--a'tiıı.lfJfl;) ifon·ı 
Kazası cinsi _ m!f!!!Ofmen h~udu 

meeti 
Kırıkhan 

1 
ml~JRÜO· Li. • Kr FYHA&. •gglu ,.arkw 537 
temilıt ~~00) umw; alcar, şimaleo. yol 

No:l4 
w~tn 15 pat'.Be l numaralı 

ev ·~•r ilo m.-~dut 1791 metre .murabbaı 

mu~addak vekaletname ile okur yazar birer vekil 
lundurmaları lazımdıı-. . 

Eksiltmeye iştirak etıne.k ve şnrtnameyi g(irıpek 1 

teyeı forin yukarıda yazılı vesaik ve muvakkat temiof 
laril~ birlikte Jıer gün mesaı saatları dahilinde P. f. 
müdürlüğüne smüracaatJarı ilan olunur. 

meyveli (7:i0) cenuben suyolu .şarkan 14' 
meyvesiz marah akar şimalen yol garben ,. 

No:15 bahçe lu ile mahdut 1128 m~tr~ murabba~ 
Kırıkhanda oturan Arap Hasan kı~ı Hallum N• I 

ile öliı muhas'!beci Faik kızı Bedriye Üler aralarıo4' 
yia n müşterek ve Kırıklıanın Kanatlı caddesinde kain 
hudutlarile sair va~ıf:arı ;yukarıda y .. zılı iki kıta I~ 
menkulün paraya çevrilm~sine karar veıilmiştir Bit;, 
arttırma l 4, l 0,940 \ htrihi ne miısadif pazartesi güoÜ 1' 
10 da Kmk~an mah~eıne kaleminde yapılacağından~ 
arttırmada gayri nıenk lüıı takdir oluıımuş kı) metl"' ~ 
yüzde 75 ini talip çık.ııadığı .sur tte en çok 1trlbr•~ fi 
ehhüdü baki ..>lmak şartıle sa ışın 1 S gün daha t f' \";' 
edilerek 28,10,940 tari ıı,. musadif gazartesi güni.i ' 1 
saatt~ en son arttıranm üzerine ihale edilecektir· d'* • 

2004 sayılı icra ve iflas kanunun I 26 ıncı ınad I~ ~k 
ne göre bu gayrimenkullerde alaka Ve\ hakları ~ ,; ı 
muayyen satış gününden evvel ili murjyetimizo PiM''~ ' 
etmeleri ve satıştıın mütevellit dellalıye ve ihale ~e 
v~sai ~sqıfL~r.w '111P§teriye: v~ gByrj ın~tkuUeıin ~ 
neye a it hasılat ve kirlar11ıııı mal sahiplerine ait . !:,.fi, 
duğu ve sartnamelerin ilanm neşri tarihinden .~tlc:Je 1f 
herkese açık bull!n~uğu cihetlf! talip olanlıtrın yül 
nisbetinde pey akçasını veya banka mektubıı ~erdi 
ilin olunur. 


