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esinin 
Rek· 
budu 

Bulgar Kralı 
Dün Menemencioğlunu hu

zuruna kabul etti 
Hariciye Genelsekreterimiz şerefine 
pnrlak ziyafetler verildi - Tenıaslar 

riben 
af ede 

ka· 
gar· 

rettar 
aber· 

devarn ediyor 
Sofya 13 A. A. -·Tür

u ka· 

mey• 

kiye l iariciye Genelst-krete· 
ri Numan Rifat Menemenci· 
o11u ile refakatindeki zevat 

a 

dün s ıbah Kral sarayına gi
derek hususi defteri imza -

e-
1 lumışlardır. Sıtat 11,30 da 
Menenemencioğlu Başvekil 
Kös ·ivanufu ıiyar et etmiş 
ve bu ziyaret Köseivanof 
t~rafrndan akşama doğru 
f ürkiye sefaretinde iade o

ne 
ar en 
ehli-

ya" 

lunmuştur. 

vanof tarafından Menemen . 
cioğlu şerefine parlak bir 
ziyafet verilmiş, ziyafette 
Türkiy~, Fransa, İngiltere, 
Yugoslavya, Ron ıanya ve 
Yunan Elçilerile Krahn mü
messili ve Hariciye erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 
Ôğlt!den sonra Kral 

Boris,, Numıan Rifal Mene -
nıencioğlunu huzuruna kabul 
etrniş ve İngiltere Elçisi ta· 
rafından dün akşam şeref ı . 
ne bir ziya tel verilmil>tir. 

Saat 13,30 da Başvekil 
kösei vaııof ile Bayan Köse i-

m em ....... ILll .................. ~!'1!!!!!11111!11~• .. !!!ll .... .. 
;1:~1~ Balkan Müthiş bir 
;~;~:- devletleri soğuk dalgası 

eteri Dünyayı kasıp ka-
Suıh bitaraflığın da 

si iği 
k 

vuruyor 
devam ('decekler Dört gündenberi başhyan 

müthiş bir soğuk cialğası 
bütün dünyayı kasıp k ıvur· 
maktadı. Gelen haberlere 
göre, Rusyada soğuk, sıfırın 
altında 40 dereceyi muhafa 
za etmekte ve bir çok kim· 

seler soğuktan donarak öl

Belgrad 13 A.A. Dört 
esin- Balkan devleti Hariciye Na

zırının 2,3,4 şubatta burada 
tar•' 1 ynpacakları İç!imaa büyük 

rnda bir ehemmiyet verilmektedir. 
klarıll Avıupanmlharp içinde kıvran 
iltme dığı bir zamanda"dörtDevletHa 

1 

riciye Nazırları ent •rnasyo-
940 ı al vaziyeti ve bilhassa kendi 
son" ıneml,.,.ketlP.rini alakadar e· 

ndar den işler hakkında görüşe
urun1 cek ve Balkan devletlerinin 
icra bugünkü Avrupa harbi kar

mez· şısıııdaki sulh bitaraflığının 
bulurf idamesi imkanlarını gözd~n 
zahat geçireceklerdir. 
larm& 
t et· 

ı em· 
de .... 

oldll 

Yunaııisfun 
YenidenlO bin lira
lık iıaç teberrii edi

yor 
Ankara Dost ve mütte-

~ fik, Elen hükumeti Anado!u 
adır. : zelzelesi felaketzedeleri için 
hmin · on bin lira yardınıd,, bulun-

r-- ~ 

ma- mağı kararlaştırmış. Bunun 
C:lerek' 

nekden mi sıhhi malzeme 
sadif ' 
milli olarak mı gönderilmesi istt"n 

diğini Ankaradan istimzaç 
sın da 
icare etmiş ve bunun hüzerine hü-
nlartıf zlımetimiz~de sıhhi ma'zeme· 
farlık yi tt•rcih eyi em{ştir. Bu de
' ğüne fa Ögrendiğiınize göre Elen 
zum" ~ hükünıeti hem nakden ~n bin 

aıne 
koku· 
tnaın' 
ala el 

ü yo 
lu 

t lira, hem de aynca on bin 
lira kıymetinde sıhhi malze· 
ı~e tcberrü edeceğini ve uy 
rıclt bütiiıı Yunanistanda A
nadolu zelzelesi folaketzede
le~i içiı~ Para toplama ko 
mıtt-lerı teşkil olunduğunu 
bildirmiştir. 

mektedir. Diğer taraftan Yu· 
goslavya ve diğer Balkan 
memleketlerinde de şiddet 
li kar fırtıııası hüküm sürmek 
tedir . Paris ile Atina arasın 
da işliyen şimerıdöfer karlar 
arasında kalınış ve treni kur 
tarmak için büyük bir gayret 
sarfına başlanmıştır. Trende 
ölenlerin sayısı henüz belli 
de-ğildir. Atina ile Berlin ara 
sındaki tren münakalatı dur
muştur. Yuııanistanın biçok 
ş~hirleri arasımfaki trenler 
kar fırtınası dolayısile sefer
lerini durdurmuşlardır. De
niz çok fırtınalı olduğundan 
vapurlar da limanlardan ha
reket edememektedirler. 

Hafif zelzeleler 
Düq ~nkarada iki, Yoz· 

gatta bir hafif zelzele hisse
dilmiştir . Hasar ve telafet 
yoktur. 

Fransız - Yunan 
t icaret aulaşması 

Atina 13 A. A. - Yu-
nanistanla Fransa arasında 
Pariste imzalanan ticnet an
laşması münas-! betile gazete 
ler dostane mütalealar yü -
rütmektedirler. Bu mesud ha 
disenin iki memleket arasın· 
da ticaret mübadeleleri ın· 
kişaf ettireceğini ırazetder 
yazmaktadırlar. 

Amuk;batak- T eberrü hareketleri 
lıkları 

Kurutma projesi • Yurdun her fara/ ında hara-
hazırlanıyor retle devam ediyor., 

Amuk bataklıklarını, ku· 1 . . d 103 b in lirayı geçti 
rutulması işi, nafıa vekaletin· zmırın para yar unı . . -
ce büyük su projesine idhal j diğer vilayetlerimiı.in teberr Ü listesi 
edilmiştir. Bataklıkların kuru· mütemadiyen kabarıyor 
tulmasına ilkbaharda baş ! Zelzele ,felaketzedeleri karar vermiştir. 
)anmak üzere hazırlıklar iler 

1 

İçin yurdun dört bucağında Çanakkalenin yardım_lis
lemektcdir. : 1 başlıyan yardım faaliyeti in- tesi 21 bin l i rayı bulmuş ve 

Bataklıkların kurutulması kitasız bir şeki!de devam Adananın parn ve ayniyat 
ve Amuk ovasının sulanması t kt h ·· tmak teberrüatı 53998 liraya var• . . .. .. . . , e me e ve er gun ar • 
ıçın buyuk bır proıe h:ızırlan- tadır. Verilen haberlere gö· mıştır. 
mışhr. 1 re, İzmir vilayetinin teberrü Birçok · vilayetl~rimizde 
/ş baılkllSl ettiği para 103 bin 14'/ Lira· gıda maddeleriyle giyecek 

· b ı· w 1 t 8 -.kam ve yiyecek eşyaları da mü-lske nd~runda b=:rşube ya a ıg 0 muş ur. u r .. 
yalınız İzmir şehrine aiddir temadiyen gelmekte ve fe-

açmağa karar verdi Mülhakatta toplanan yardım- laketzed~lere dağıtılmaktadir· 
iş bankası Hatayda bir lar bu yekune dahil değildir. Kiitahyada Bekir adlı bir 

şube açmak için uzun za· Bundan başka lzmirlil{'r vat .. ndaş babasından kalma 
mandan beri yapmakta olduğu 17375 lira kıymetindt! yeni bir altın saat ile altın köste-
tetkikleri bitirmiş ve ilk ola· eşya ile 3356 liralık gıda ği ve elmas boruşunufelaket· 
rak lskenderunda bir şub; maddesi de teberrü eylemiş· zedeler için teberrü eyle-
açmağa karar v~rmiştir. Şu· lerJir. miştir . Beş yüz liradırn faz.la 
b~ı1in kısa bir zamanda açıl· b 

Bordur 1'alkı para yardı- kıymeti olan bu le errüler 
ması için hazırlıklara başlan- mından başka felaketzf!delere Kızılay merkezine tesli'll e-
mıştır. S t k ·· d " dilmiştir . Hak kıh 19 ar on avurma go n . e.rm-eg•e-------mm-• 

Müddeti dün bitti Ordu Vlla- Salh mu ? 
23 Haziran 939 Türk -

Fransız anlaşması mucibince 
Hatayda 6 ay müddetle ta
yin edilen hakkıhıyar müd
d(ti muahedenin Pariste ta· 
ati ~dildiği tc!.rih olan 1 3 ı 
temmuz 939 dan itibar ediı 
diği cihetle dün yani 13 ka· 
nurıusani 940 ta bitmi,tir. 

Felaketzede misafirle-
rin vaziyeti tetkil< 

ediliyor 
Şehrimizde miıafir edilmiş 

bulunan felaketzede kardeşle
rimizin bulundukları evlerde· 
k; ~:hhi durumu ve diğer ih
tiya \·larını tetkik için Beldiye 
reisi ile Belediye doktoru, Jün 
ve evvelki gün evl~ri dolaşa· 
rak felaketzedelerle görüş
müş lerdir. 

Adanad' yerleşti
rilen felaketze-

del~r 
Zelzele felaketz~delerin· 

den Adanaya yerleştirilmek 

üzere 500 nüfus tertip edil
mişti. Fakat dün akşama ka 
dar Adanaya gelerek Adana 
ya gel~rek misafir edilen 
felaketzedeler 900 kişiyi bul· 
muştur. Hergün Seyhan, 
ve Hatay mmtakalarına fela 
ketzcde kafileleri gdmekte 
devam ediyor. 

940 bütçesi: 
Ankara - 940 senesirıe 

aid devl ... t bütçesinin hazır· 
hklarına ba~lanmışhr. 1 mart
h Büyük Millet meclisine ve 

rilecek _otan bütçeyi hazıı lamak 
üzere vekaletler, lüzumlu ma· 
lumatı toplamaktadırlar. 

yetinde 
Zelzele nahiyesinin 

pilançosn 
Ankara 13 A. A . - Ordu 

Vilayetinin zt-lzele neticesin· 
deki insan zayiatı hakkında 
alınan son raknmlara göre 
bu Viıayett! 3416 ev yıkıl· 

mış, 6733 ev sakatlanmıştır. 
Beş fabrika, 20 cami, 6 mek· 
tem, ytkılan bina! ır arasında 
dır. Hayvan zr yiah 3884 
baştır. 

Bundan başka köylerde bin 
lerc~ ev, mektep ve cami 
de hasara uğramıştır . 

Çocuk Esirgeme Ku
rumunun bir senelik 

faaliyeti 
Ankara 13 A A. - Çocuk 

Esirgeme Kurumu geçen 939 
senesi içinde 7996çocuğu mu 
ayene ve tedavi etmiş, 5461 
çocuğa 30605 kilo süt ver
miş, 162 l lira nakdi yardım 
da bulunmuş, 87 cocuğa e). 

bise, ayakkabı ve kitap almış 
tır. 12 çok çocuklu aileye 
yardım yapmış, kurumun sı· 
cak banyolarmdan 27870 ço 
cuk ve annesi barıyo alınış· 
tır. Bu suretle geçen birse· 
ne zarfında kurumun yardım 
ettiği çocuklarm sayısı 83240 
a baliğ olmuş bulunmaktadtr. 

Hitler, SovyetJerle 
Finlandiyalılara 

sulh teklif edecekmiş 
Londra 13 A . A . -

Bt>rlinden Amsterdum vası • 
tasile lngiiiz gazetderi.1e bil
diriliyor. 

Almanya son zamanlarda 
Fin - So\lyet harbinin so -
na ermesini şiddeti~ istemek 
tedir. Çünkü bütün Avrupa· 
dan Finlandiyaya yapılmakta 
olan yardımın yarın başka 

şekiller almasuı:lan korkmak
tadır. Diğer taraf tan bu mu· 
lıarebe, Almanya ile Rusya 
arasındaki: ticari münasebe 
ti de ihlal etmektedir. 

Bu günlerde Berlindt". 
Sovyetlerle Finlandiya ya kom 
şu devletlerden birınin ta -
vassutile sulh teklif edılecek 
tir. 

Haber verildiğine göre, 
Hitler, sulh tavassutunu açık 
tan açığa yapacaktır. Harbin 
devamı, Almnnyaya Sovyet 
Rusyadaıı yapılmakta olan 
yardımı her gün biraz dıtha 
güdeştir mektetir. 

Helsinki bombar
dıman edildi 

Helsinki 13 A . A. --
30 Sovyet tayyaresi dün ak
şam Helsinkiyi bombardıman 
etmiştir. S! villerden birQOk 
ölü ve yaralı vardır. 

Vatandaş, 
Kurban derilerini ve bar

sak/arı Hava Kurumuna ver I 



Fakir lıalk 
İçin ucuz ev 

Dahiliye Vekaleti şehir 
ve kasabalarda bulunan gay 
ri sıhhi tahta, sa?. ve tene~e 
gibi maddelerle yapılmış ev 
lerin verlerine sıhhi ve te • 

miz binalar yapılrndsrnı Vt> 
fakir halk için ucuz evler -
den mahalleler tesisini karar 
laştırmıştır . Muhtt>lif şehir
!erde muayyen hadden aşa· 
ğı geliri bulunan halka ucuz 
arsalar verilerek bina yap
malarını kolaylaştıracak bir: 
kanun Jayıh&sı hazır lan mak
tadır. 

Sovgef Rusya 
Yeniden asker top

layor 
Moskova 13 A. A. 

Sovyet Rusya 1920, 1921 
ve 1922 doğumlu efrad ile 
}Üksek tahsil görmüş olanla 
rı 15 kanunusanide sllah al· 

YENIUON 

İlan 
Antakya İcrtt m e

murluğundan 
ipotekli olup paraya çcv· 

rilmesine karar verilen ve 
temaınına üç yeminli eh;i 
vukuf marifetiyle 750 lira 
kıymet takdir edile11 Antak-

tıııa çağırmıştır. yanın 4 ncü mıntakasında 
Finlandiya cephe· kain 1481 numaralı bir evin 

sinde ternaını açık arttırmaya ko· 
Ht"lsiııki 13 A. A. nulmuş ve birinci arttırması 

ICephelerde nisbi bir sükun 12,1,940 tarihi.ıe tesadüf 
başlamıştır. Havaların fanalı P.den pazartesi günü saat 
ğı ve sovuğun müthiş bir 8 den 12 ye kadar dairede 
dereceyi bulması dolayısile icra edilecektir. Yapılacak 

tayyare faaliyeti de olma · arthrmaJa takdir edilmiş 
Bu kaııuıı layıhasıııa esas maksadır. olan kiymetin yüzde yetmiş 

olmak· Gzere Dahiıiye Veka- j d ueşini bulJuğu surette alıcı 
Jeti bütün viiayetlerden şun· spanga arı namına ihalesi yapılacağı 
lan sormuştur : Fin landiyaya aksi takdirde son arthranın 

1 - Şehir ve kasaba teahhüdü baki kalmak şar· 
· d ı. · · t top tiifek gönderi-cıvarın a uoş arazıyı sa m tiyle arttıran 15 gün müd-

almak, arsa haıine getir • lecek detle teımlid olunarak 27 ,2, 
mek. meydan, ye~illik saha Loııdra General Fran 940 tarihine tesadüf eden 
yol, mektep gibi yerler çı · konnn, dahili harpten sonra salı gÜılÜ ayni saatte daire· 
karıldıktan sonra arazisinin ispanyada kalan tank, top de yapılacak 2 nci arttırma· 
m&liyet fiatıııı arsalara tak· ve tiifekleri Finlandiyaya sındadahi yukarıda yazılı be
sim etmek -1e maliyet fiatı göndereceği habe:- verilmek dd elde edilmediği h1ld~ satı~ 
ile satmak ciheti düşünülmek te<.lir. Bu harp levazımı İs- 2280 sayılı kanun ahkamına 
\edir . Bu bale göre bir iki Jkandinavyaya İspanyol va· tevfikan geri bırakılacaktır. 

Satış peşin para iledir. üç oda, hamam mutfak ve purlariJe nakledilecektir. 
bir miktar bahçeyi ihtiva V f ç k • Arttırmaya girmek istiyenler 

ft on a l mukadder kiymetin yüzde edecek hir arsanın • d k 
Gene Rom~ ya 7,5 ııis lctİı\ e pey a çası 

vasati maliyet fiyatı ne ola· veya ulusal bir bankanın te· 

bilir. ? gjdecek mi? minat mektubunu vermeleri 
2 - Mt>rkez ve mülha · BuJapeşte - Venedikten dön li\ .. ımdır. 

kat, şehir ve kasabalarda düktenrnnra matbuatabeyanalta Hakları tapu siciliyle sa· 
oturanlardan : bulur.an Kont Çaki, şimdiki bit olmıyan ipotekli alacaklı-

A Aylık geliri kırk halde· Romaya gitmiyec~ larla diğer alak.ıdarların ve 
liraya kadar. ğini söylemiş ve Macar a,,ş irtifak hakkı s<&h!plerinin bu 

B - Aylık geliri 75 li- vekilinin ltalyan hükumet rne haklarını ve ,hususiyle faiz 
raya kadar olan meınur, a· kezini ziyaret edeceğin<> da· ve masrafa dair iddialarını 
mele, esnaf işçi, gibi aile ir dolaşan şayıaları tekzip ilan tarihinden itibaren 20 
miktarları ne kadardır ·~ e•ıniştir. Ayni zamanda Ve- gün zarfında dairemize bil-

3 Bir iki üç oda, bir nedikte kt-ndisint> gösterilen dirmeleri bilJirilmediği anda 
mutfak ve bir hamam ihtiva hararetli hüsnü kabulden satış bedelinin paylaşınasm-

dolayı minnettar o!duğunu dan hariç kalırlar. 
edecek, kerpiç, kargir, ahşap Gayri menkulün evsafı : 

k l · söyl miştir. evler vasati aç irayaınşa Antakyanın dördürıcü mın 
R(ıma Ra<lyosınun bild~r 

edilebilir ·~ ( Bu Hatların la diğine göre, Venediklen Bu· takasında ve İplik pazarı 
yininde en ucuz şıutlar he- çarşısının ittisalıııda ve tah 

dapt'şteye dönen Macar Ha· bb sap edilecektir ) minen 45 metre mura aı 
riciye Nazm rek muhtemel 1 • d ı · · d t Vilayetler istenilen bu geniş.iğın e o up ıc;:n e o u 

k b olarak yakında Romaya rulabilı::cek eski tarzda yapı 
dmaluDAm~~ı1 • en VıskaAI i~ zaman gelecektir. Iı iki oda ve bir arsa halin· 

a ar. ı ıye e a etıne gön· y R d k L 
ine oma a çı an avo de oda yeri bir mutbah ve receklerdır . Veka!t"tte bu t 

ro Fascistct gazetesi Kont bir su kuyusu ve hir elma 
malumat ~tasnif edildikten Çakinin Romaya gelmesinin ağacı mevcud olup h!!vlusu 
sonra kanun projesi Büyük pek muhtemel olduğunu ve çimento ile döşelidir. 
nıillt·t Meclisine sevkdilecek 1 bunun Budapeştede de teyid Kendisine ihale oluna 
tir· e<liidiğini, ve bu ziyaretinde kimse derhal veya verilen 

Bergamada zelzele Kont Ciyano ve Duçe ile mehil hitam111da parayı ver· 

Oldu görüşeceğini bildiriyor. mazse ihale kararı ft!sholu 

R d b. d"l narak kendisinden 0nce yük 
Ankara 13:A.A.- Bu sa omanya a ır 1 en sek teklifte bulan kimseye 

bah Bergamada ve Samsun· çiler cemiyeti keş- arzetmiş olduğu bedelle al· 
da beşer saniye süren bir f edil dj mağa razı olursa ona olmaz 
zelzt:le kaydedilmiştir. Hasar Bükreş _ Stefani: Birçok Sd onbeş gün müddetle te:k-
yoktur. dilencilerjn tevkifi neticesin· rar arttırmaya çıkarılıp en 
Kadın yüzünden iiç de burada bir iskanda\ çık· son-arttıranın üstünde bırakı 

11k• • • I d m•ştır. Bu münasebetle Bük· lır ve iki ihale arasındaki 
11 ışıyı y~ra a ı ., 

reşte muntazam dilenciler fark ve geçmiş günler ıç111 
Reyhanıyede oturmak la ceıniy~ti mevcut olduğu ve yüzde beş faiz hesab "edile-

olan Kıptı a~iretiıı Jen Bt:k· dile1ıcilerden en tanınmış o· rek ayrıca hükme hacet kal 
taş oğlu Mehmed, kaı deşi lanlarının otomobilleri, saray- maksızın dairemizce tahsil 
Murad ve amcası o~luJI.ıydar lan ve sayfiyeleri olduğu olunur. 
ismindeki adcamlar biı kadın anlaşılmıştır. Gayrimenkulün teraküm 
yükünden akrabalarından Cu· etmiş vergisi ve rüsumu del 
ma oğlu Halili döğmüşierdir. hırsızlık laliyesi.,ve bilcümle tapu mas 
Halllin. kardeşi Bekı ı ~ işe mü- K <!rsu köyünde oturan Na· rafları alıcıya aittir. 
dahale ,ederek, Me1ı•ned, Mu· if oğlu Osman isminde birisi Daha ziyade :malumat 
rad ve amcesi of{hL {aydan ayni köyllen Mustafa oğlu Ta almak istiyenlt-r 22 - 1 -:.940 
trı:.ıanca kurşuniylp yüraladı· hınn evinin kapı-iını kırarak tarihinden itibaren dairede 
ğından, yaralılar .b •rayıtedavi içtrİ girınşi ve sıtııdığın· açık bulundurulacak~ şartna· 
hastaneye ve suçlu .fa taban· dan t 2.5 lir.asını çaldığın dan mesi ve 93_?-16~h . sayılı 
casiy\e birlikt<' y,ıkalanarcık 1 suçlu yakalanarak hakkmda dosyaı:ırn::ı ınuracaatla ııcabe-

. hakkında tutula ·ı • u lkiyle bir 1 tutulan evrakiyle birlikte adli· den. n_.1a1Umatı almış olacak la-
k dl. k d"l · · k d"l · t" rı 1\an olunur. li te a ıyeye sev e ı mıştır. yeye sev e ı mış ır. 

l 

1 

ilan .. Hastane"'için . 
Antakya icra me Erzak satın alınacak ::J 
murluğundan Antakya ,..Hastanesi Baş W 

Bir alacağın temini isti- katipliğinden: ~ 
fası zımmıııda haciz altıııa 19 kalemden ibaret olan 
alınıp paraya çevrilm •·siııe lıastanemiz dört r.ylık erzak 

. karar verilen ve üç yeminli mahrukat ve şairesi 15 gün 
ehli vukuf marif eli le takdiri müddetle miiııakasay::ı konul 
kıy~et ettirilen ve aşağda muştur . Talip olanların mali A 
hudut ve ev.>afıle mukad· ye veznesine yatıracakları 

der kıymetleri yazılı bulunan yüzde 7,5 muvakkat temi· ~ 
üç parçadan ibaret gayrı nat akçaşı makbuzile birlik· ~t 
menkuller açık arttırmaya te 29 - 2 940 ' tarihine :~ 
konulm11~ ve birinci açık art müsadıf pazartesi günü saat .. 
tırması 9-2 940 tarihiııe 14 d .. hastanede müteşekkil ~un 
tesadüfeden cumartesi gü mijlJayea komisyonuna mü· ur 
nü saat 9 dan 12 ye kadar racaatları. ::e 
dairede icra edilecektir.'~ art Bu hususta mufassal ma· .. 

1 1 k . nuş 
tırmaya takdir edilmiş olan umat a ma ve ~artııameyı I 
kıymetin yüzdt: yetmiş beşi görmeL istiyt"nlerin her gün ~::t,c 
ni bulduğu surette alıcı na· hastane idaresine baş vurma ,:r 
mırıa ihalesi yapılacağı aksi- !arı ilan olunur. I 
takdirde son arttıramn_ taah· Belediqeye aiJnüt 
hüdü baki kalmak şartıle art· . 
tırma on beş gun müddette Satılık arsalar ~i~sı 
t(-mdid olunarak 24 2-94C Belediye dairesi arkasın· her 
gününe tesadüf eden cumar· daki 106 parselden müfrez ~diy 
tesi günü ayni saatta yapıla· 422,423,424 numaralı üç kı· abi 
cak ikinci arttırnıasında da ta belediyeye aid arsalRr sa kal 
hi aşağıda yazılı bedd elde tışa çıkarılmıştır. lstiyenle· ye i 
edilmediği halde satış 2280 rin Belediyeye müracaatları besi 
sayılı kanun ahkamına tev· lazımdır. hed 
fikan geri bı,.akılacaktır. asal 

Satış peşin para iledir. //an kın 
arttırmaya girmek ,istiyenler . 
gayri mt>nkulleri mukadder Hatay Defterdarlığmdan: tıği 

Antakyada Saray cadde yeli kıymetin yiizde yedibucuknis . d kA" ·r . t 
1 
•• apa 

betindeipeyakçası veya ulusal sın e aın urıznı O e ıınn 
bir bankanın temi nal "mektü su tesisatı ve damında me\'· 
bunu vermeleri lfızımdır. cut bozukluk t~mirah içi ıı din 

Hakları tapu sicilile sa- bedeli keşfi olan 335 lira iı· hrıı 
bit olmıyan . ipotekli alacak zerinden 24,1,940 tarihine en 

hlarl'1 diğer alakadarların müsad,f Çarşamba günü Def mü 
ve irtifak hakkı sahiplerinin terdarlık Milli Emlak ınüaİ' en 

bu haklarını ve husulil<! faiz riyetinde saat 14 de eksilt· isti 
meıe konulacaktır. Talipleriı1 lara 
ihaledrn t!VVe} ylizde 7 ,5 01\J kah 
vakkat teminat akçasrnı mal küç 
sandığına yatırması taliplerin mili 
bu i~e ehil olduklarını gös· hat 
terir ticaret odasından Beıe ve 
diyeden veya her hangi bir d 
resmi devairde ı alın nış res a 
mi vesaikin komisyona tev· ?1a 

ve masarıfa dair iddialarını 
ilan tarihinJen .. itıbarcn 20 
gü'l zarfında dairemize bil· 
dirilmesi icabeder Bildir~l
mediği anda satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalır
lar gayri mt>ııkullerin evsııf 
ve mukadder kıymatları. 

1 - Antakyanm Süvey· 
diye nahiyesine bağlı Zeytu 

diıt>ri. ıest 
me 

niye Hırıstiyan köyünde kain Ker.disine ihale olunall gur 
1190. sayılı've yansırıa 675 kimse derhd veya verilen yanı 
lıra kiymet takdir edilen iki mehli hitamında parayı vet de t 
dönümdtn ibaret arsa _üzerin d 

mczse ihale kararı fesholu· e e de kurulu v~ koza kurutma 
,.. narak kendisinden önce yiik korı 

sına mahsus be~ samda yedi s~k teklifte bulurı.ın kimseye lah 
tabakadan ibaret ipek koza- arzetmiş olduğu 'bedel ile dad 
sı f"brikası ile eski tarzda J 

ı a:maya razı olursı o ı ı ol· 51 ı ve taştan yapılı iki .katlı ta ı-
1 k rnuzsa veya bulunmazsa on· tani ve diğeri f evkaııi, o ma 

beş gün müddetle tekrar" m_z üzere iki od;ı ve yanında 
arttırmaya 'çıkarılıp en son zıyc 

bir yer evi~mevcuttur. k 
arttıranın üstünde bırakılır ır ı 

2 Yi ne: ayni 11ahiyeye bağ F 
- ve iki ihale arasındaki fark ın 

lı Levşiye köyünde kft\111070 · 
_ve geçmiş ,glinlcr için ; yÜZ"' zıyc 

numaralı 500 lira kıymet l (fi k vaş 
tak<lir edilen bir dönüm bir de beş ,faiz hesa) e 1 em, 

ayrıca hükm e- hacet .. kalmak mel evlek nisbetine ,ve~içinde es- ] 
- - sızm dairemizce lahsil,oıu· 0 

ki : tarzda yapılı bir yer evi k fela 
6 f r 3 . naca tır. d"w• 

20 portakal, • şe ta ı,: yenı_ Gcyri :menkullerin tera· ıgı 
dünya ıo··nar, 2 zenzetab me 

küın etmiş vergisi ve rüsuo1 ~k< ağacları mevcuttur. yu 

3 Y. . k .. <l ka~ i 1 dellaliyesi ve bilcümle tapu~ - ıne aynı oy e r . . · 
1071 sayılı ve tamamıııa550 masrafları alıcıya aıtt~r ~aha lıktı 
lira takdiri kıymet edilmiş : fazla ?1ah.ımat almak .ıs~ıyeıı- lık 
olan dört pönüm nisbetinde 1 ler 2)-1 94(l tarıhmdt!ııl . d 
ve içinde kerpiçte~ eski . tarz itibaren dairede açı~1bulund t ~~iş 
da yapılı bir yer evi ile rulacak şartnamesme ve ya) 
50 portakal 300 dut ağaçla~ 9~9 - 1532 ~ayılı dosyasınıt · lı;ı 

mevcud bir kıta bahçenin müracaatla ıcab eden maili,.. ğını 
t:~amı 240:> sehim itib rile matı alınış olacakları ilan <r diy, 
18)J sehmi lunur. 


