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r. Norveç cephe ... inden iyi ha-
e gc 
jaıı'' herler beklenigor-
prt~ l · ı "ıert ngı izlerle Almanlar arasında yapılan çar 
und Pışmada Almanlar n1ağlub olarak geri 

·ıeı ıı Çtki\diler-Hitlerin yanıldıgv ı hesap-Nor 
01111 
kıırr veç Kralının beyannemesi 

b9't' • v Sto'<holm 19 A .A. - Nor "H itl~r belki hesab etmiş 
~ t>ç ~~ıralının yeri ile yeni fagat yalnız bi rşey unutmu~-,, 
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~Ytahtın merkezi mahrem tur, oda Norveçlilerin meş· 
liılulrnaktadır Almanlar lrıgi hur kahramanlığıdır ,, 
k VcNorvP.ç taarruzuna mu lstokholm 19 A .A.- Nor 
nı"Venıct için sıkı tedbirler veç kralı milletine hitaben 
k~ağa devam ediyorlar iş bir beyanname neşrederek 
d\ cdıleıı yerlerde 16 yaşın· vataııın hürriyeti. selameti 
bü n .. 50 yaşına kadar olan için müttefiklerle müşterek 
İşi tu~ Norveçliler istihkam gayret sarfedilmesini ve an· 
Ilı ~ındc zorla istihdam edil- cak bu suretle Norveçin is 

e ledirler. liklalinin mhuafa edileceğini 
d lık lngıliz-Alman müsa bildirmiştir. 
ı ~emesinden Almanlar püs Stokholm 19 A.'A. - Ye 
"'tırr·ı 1 da ~ nıüş ve hnrb meydanın niden ngiliz kıtaatınm Nor 
~al bırçok ölü bırakmışlardır veç sahillerine ihracı bütün 
•i ~n Kar tabakasrnın erime Norvraç halkı arasında 
t~ .

1
2erine Almanlar tayya büyük bir nikbinlik havas! 

~'-lı c Y tptıklclrı asker nakli· yaratmıştır. Norveç askerleri 
t~~'-~da büyük müşkülata te· Almanların kara ve havadan 
İl~ Uf etmekt~dirlerf Bu yapbkları hücümlara kahra· 
hk 11ıuherebeye Kanada ka· manca mukavemet etmekte· 
~I ~ılarile topçular iştirak dirler; Hüküm sliren şiddet 
~~~ıştir. Norveçliler dar bo li bir kar fırtınası Alman as 
ta>. ~krı tutarak ]Almanları keri harekatını da çok işkf\1 

·Yı 1 d' Ne a ça ışmaktadırlar. e ıyor. 
~o tnen blitüıılngiliz gazeteler Londra 19 A.A.~ Niyuz 

tve h Kronikl,, Gazetesi, Norveç 
lilt C arekfıtına geniş sütun . lah · cephesi.ıde harekatın müsaıt 
tırıN sıs etmekte veAl,11anla bir ~ekilde İnkişaf etmekte 
Ynpto:veçi ikiye bölmP.k için olduğunu ve birkaç güne ka 
~ald ıgı taşebbüı-lerin akiııı l k ı;r. dar ıyi haberler bek eme 

·r~ıııı yazmaktadırlar. d \ a • ıa~zım geldı;r,..ini yazmakta ır . 
Ylllıs diyor ki: 1' 

~'por mükellefiyetleri 
l<anun çıktı, 45 yaşına kadar er1'ekler 
30 yaşına kadar kadınlar, haftada 4 

saat bE:den tal\ mi yapacaklar 
,.. Arıkaru B d b"' · den tedbirleri hazırlayacak-
'1eıı 

1 
• e en ter •1 esı 

't ~ Dırektörlügü Beden !ardır. 
erbıy • . k 

tQ v <:sı anununun dördiin 
e nız.a tu mnamesıııirı dokuzun 

1 nıadd . l 
<ırıı 1 ~s:nı e yazih husus 
ler t:nııı11 maksadıle Vekil 

rıe -tenı· . . Yehııe şu esasların 
ınını t kl' f ı 2 e 1 etmektedir. 

Nü/ us sayımı 
dönenıesi 

Yarın İskenderun da 
yapılacak 

kekle Ve 45 dahil bütfüı er· 
bütünr, kl ~ ve 30 yaş dahil Evvelcede habt!r verdi· 
lcfiy ·tt ~ ınlar spor mükel· ğimiz gibi nüfu':i sayımı dö-
dır 13 er1ıııe tabi tutulacaklar nemesi yarın lskenderunda 

1 
Uıı ar ki ' l S . . b"" o unu •·P ere davet yapılacaktır . ayım ıçın u· 

Her ~ .. ~or yapacaklardır . tün hazırlıklar ve ııumarataj 
.c\ saat ~ ed•llef hcftada en az işi ikmal edilmiş bulunmak· 
nı b e en t~r . ec urdu 0 ımı yapmaya tadır. 
susi dair rl. _Resmi ve hu- Yarın hiç bir yerden ls-
old k eer ımk~ · d' 

1 
.u ço ıııe arı mevcut 

1 

kenderuna otomobıl ve ı· 
&alı · ıııurla b · Yetı Yapn 

1 
rının edtn ğer nakıl vastalarının gıtnı~-

Hı arını t · 
~mm e· si yasaktır. 

(Sayısı her yerde2;kuruş J Cumartesi 

Zelzele mın
takas~ndaki 
mahkumlar! 
Cezalarının beşte 

dördü aff~dildi 
Ankara 19 A . A. - Bü 

yük Millet Meclisi bugün öğ 
leden sonra Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanmış ve 
bazı dairelP-rin 939 bütçesi -
ne ait münakaleleri kabul et 
tikteı! sonra, talim, terbiye 
ve mar.evra için celbedilen 
usta efrad1 ı1 fevkalade haller 
den iki sene müddete bakıl
mıyarak silah altına çağırıl -
ması ve dört ay hizmette 
tutulmaları hakkındaki kaııu · 
nun müzakeresi yapılcırak 
kabul edilmiş ve Erzincan 
muıtakasındaki mahkumların 
afti hakkındaki kanunun mü 
zakeresine başlanmıştır. 

Bu münasebetle söz alan 
Erzincan mehusli\rı, felaket 
anında büyük gayretler sar
feden bu mahkumların ceza 
!arının tamamen affedilmesi· 
sini istemiş, buna Adliye 
encümeni Reisi ve Adliye 
Vekili ayrı ayrı cevap vere 
rı:::k. tamamen af keyfiyeti · 
nin memlekette esayış bakı· 
mından doğru olmadığını 
tebarüz t!tlİr,ı.iş ve b1 iza· 
hattan sonra kanun aynen 
kabul edilmiştir. Bu kanuna 
göre, mahkumların cezala· 
rının beşte dördü ve bilu -
mum para cezaları aff e 
dilmektedir. 

M~clis çarşambaya topla· 
nacaktır . 

Eski bir mebus 
Tevkjf edildi 

İ ~tanbul ( Cümııuriyet ) ~ 
İslan lıul emniyet ınüdürluğü 
memleke t aleyhine ~ mülıim 
bir teşeLbüsü meydana çıkar 
mış ve teşebLüsle alakadar 
olan eski Kocaeli mebu~u 
Sırrı Bellioğlunu suç üstün· 
de yakahyarak tevkif etmiş • 
tir. Sırrının birbuçuk aydan 
beri büyük devlet ricaline, 
makamlara, kumundanlıklara 
ve Beledıye Reislerine dak
tilo ile yazılmış tahrikçi mek 
tuplar göndl rdiği tespit olun 
muştur. 

Aslen Kıbrıslı olan Sırrı 
Bellioğlu, geçen devrede 
nıü.;takil mebus çıkmıştı. 
Kendisi ticaret maksadile 
müteaddit defalar Rusyaya 
gidip gelmiş ve son zaman· 
tarda Almanyuya giderek 
damadıııın yanuıda uzunca 
müddet kalmıştı. 

Selim: ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

Sovget Rusya 
Mihvercil,?rİn BolkaPlarda 

bundan ileri gitmesine 
m Üscıade ede.mez 

Balkanlar yalnız değildir, onların kal

kanl<'rı var ve bilhassa Balkanların ar· 
kasında Türkiye vardır 

. Paris 19 A . A. - Fra~ ' şu mütaleayı ileri süyorlar : 
sız _mat~uatı A Balkanlardakı 

1 

.. Almanyanm Holaııdayı 
vazıyetıle alak~dar ol~akt~· niçin tazyik ettiği maliimdur: 
dır. ,Gazetelerın umumı mu· hergün daralan abıuku'çenb .. 
taleası şöyle hiilasl\ edilebi • · d k ~ ı k · · ' r rın en ur,u ma ıçın nere· 
" : . ye hücum edeceğini şaşır • 

•· Hitler Balkanlarda kan d 
h bir film gö~teriyor. Böyle mış ve göziine şirn i Ho'an 
bir filmin gösterilmesi ttd· ,Jayı kestirmiştir . Fakat Ho· 

landa bir tecavüz~ uğrars.t. 
hişten ba~ka bir şey değil· 
d

. bütün Avrupa bu memleke tt> 
ır. 

Sovyetler birliği, Alman· maddi ve manevi yardıma 
ya "e lt<llyanın kendisindt"n koşacaktır . ,, 
daha ileri gitmesine müsaa· 
de edemez. Bilakis bugünkü 

(Gayda) nıu bir 
makalesi Sovyetler Birliği, Balkanlar· 

da Çarlık Rusyasınm takip 
ettiği fredi nüfuz siyasetini Roma 19 A. A. - Röy 
takip etmektedir. ter: Ajansı bildiriyor : 

llalya, bugünkü ka far Musoliııinin hoparlörü say,ılan 
ı.· b' lh ı " Gayda., " Ciyurnala d ltal 
.. ıç ır zaman su çu o ma· . d 
d 

v "dd' d k B lk ya ,, gazetesın e Akdeniz 
ıgını ı ıa ~ ere a an 1 . . 

d 1 
,
1 

. . t . ğ 

1 

ve Balkanlar meselesme daır 
ev e. erını emıne u raşı · . . 1 

yor. neşret•ığı son makalede, tal 

Balkanlar, ateş içinde bu y~nın Akd:niz . siy~setin_in 
lunan Avrupada münf erid 1 hır ta~akkum sıy_asetı d:ğıl, 
bir vaziyette değildirl~r. On • Akdenız meselesınde alaka· 
!arın da kalkanları var. Bun ' dar bütün devletlerle elbirli 
dan başka Balkanların arka ği yapmak olduğunu yaza • 
sında kuvvetli bir Türkiye rak diyor ki : 
durmaktadır ... o Türki>:e ~i, '· İtalyanın Akdenizde 
ordusunun yuksek ve ınkar l h"" · h A .. .. k b'l. · .1 "h yayı ması, urıyet ve ayalı 
goturmez a ı ıyetı ı e şo • · · · .d. 

k b 
.. zaruretının netıcesı ır . ltalya 

ret azarımıştır ve ugun A d · . . .. . . .. . 'd' · nın k emz sıyasetı yalnız 
muttefıklerııı muttefıkı ır. ,, k d' k · l x.·ı Akd 

Al 
en ı uvvetıne \ ~~ı e· 

manya nf'reye · · k ı · ' nız ınemıe ·et e- rı nrasHıda 

hücum edecek? yapıcı bir zihniyete istiııad 
Yine: Fransız gazeteleri etmektedir . ., 

EN ' ON OAK ı<A 

Almanların •• • • 
um1tsız 

muka1vemeti 
iNG{LİZ VE NORVEÇ KIT ~LARlNIN lLt.Ri HA

REKETi DEVAM EDİYOR 
Stot<hol1n 2) A. A - in ~iliz ve Norveç ordulnrıııın 

muntazam ileri hareketi devmı etmekte ve miittdik or
dular lsveç hududuna doğru yürümektedirler. Boydan 

boya bir hat vücucle: getiren Norveçliler mühim mevzi -
ler işgal etmişlerdir. Narvik civamırlaki Atman kıtaatı· 
nın vaziyeti ümitsizdir ve bunların her tarafla muvas ıla· 
sı kesilmiş bulunmaktadır. 

Alınanlar ümitsiz bir mukavemet yapmaktadırlar Dünkü 
h:ıva muharebelerıııde iki Alman deniz tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Eski Yugoslav Hariciye N ::ı zırının evintle 
araştırma yapıldı 

Suç askeri mahiyette gö-

rüldüğünd~ıı Sırrının muhar- ı .. 
kemesine <•Skeıi malıkeın~dc 
bakılacaktır. 

Belgrat 20 A.A. - Eski Yugoslav Hariciyt! Nazın Sto 
yacJinoviçin evindtı polis tarah:ıdan araştırmalar 
yapılmış ve birçok ve:::ikalar ele geçirilmi~tir. l3u vt>sika 
lamı memleketin t>mniyet vt• ysayişine ait bir takım lıe· 
yaıınamt"ln oıdu2u söyl~nm,.kte<lir . 



Uzunçarşıda 
Dün akşam h·r dük 

kan yandı 
Uzunçarşıda manav Kara 

Alinin işgal t·tmekte olduğu 

Holıında Romanya da 
Sonuna kadar bitaraf Yabancılar için alınan 

Kan fara 
değirmeni 

kalmak azminde tedbirler Halk için ucuz un 
iiğütüyor 

dükkanda l.m gece sdoalıa 
karşı saat 2,45 te yangın 
çıktığı Uekçi Mehmet tara· 
fındaıı itfaiyeye h tb~r veril-

mış ve derhal yetişen itfaiye 
Grupu yangım etrafa sirayet 
etıneden söndürmeğe muvaf· 
olmuştur. Yangının nasıl çı~ 
tığı hakkrnda yapılan ilk 
tahkikat , dükkan s&hibınin 

mangalı dükkanda bırakarak 
gittı~i v bu mangaldan 
çıkan ateşin yavaş yavaş tu 
tuştuğu anlaşılmak tadır. 

yanğını hab~r alan Vali· 
miz Sökmensüer yaıığın çık
tıktan 15 dakika sonra hadi 
se yerine grlerek alakadar 
olmuş ve yaııg:nın söndurül
me·,ine b:zzat nezaret eyle-
miştir . 

Felaketze
de(er 

Çiftçi olanlar yur• Ja

rına dönüyorlar 
Zelzele felfıkelzeJeierin-

den olup Hataya misafir edil· 
miş buluruınlr.rdarı çiftçi olan· 
ların ekme mevsimi ınünase

bt>tiyle yurtlarına dönerek 
tarlalarrnda çalışnrnk üze•e 
vilayete müracaat ettiklerini 
ve bu mı.iracaatlarının kabul 
olunduğunu haber vermiştik . 

V ılayet, takriben 700 k:
~iyi bulan bu talepleri tetkik 
etmiş ve arzularını yerıııe 
getirerek bunların sc:-vkiııe 

b.ışlamıştır. Son dört gün 
içinde Hataydan 232 folaket· 
zedt- sevkedilmiş mütebaki-

l si:ıiıı sevkıne devam edil· 
mektedir . 

Bir hayvan pazarı 
yaptırılacak 

Meydanda bulunan nwzar 
lığın kaldırılarak yerin~ yeni 

bir hayvan pazarının yap~ırılma 
' ::.ı belediye encümeııince ka· 

ı <1r altın.ı alınmıştır . 

:Mahkumlar 
çalzşaca/(! 

Bi· kanun haLırla 
nıy or 

Amst~rdaın 19 )a.a.) -
Holancla Gaşvekili bugütı rad. 
yo ile bir nutuk söyliynek 
cirfi idare11in1bütün Holı.ndaya 
tc.şnıil edildiğini bildirmiş ve 
halkı sükunete dave-t ede· 
rek demişdir ki: 

" - Sükunet memlekett~ 
muvazeneyi temin eder. 
Muvazeneden m a h -
rum bir ınemltket tehlikt
anında kudretini göstereme::. 
l3iıim vazifemiz sonuna ka<laı 
bit,ıraflığı muhafaza etmektir. 
Bu bitHraflığı muhafaza etti· 
gimiz ınücldetçe istiklalimize 
riayet edileceğiııeudair hn 
iki muharip taraftan teminat 
aldık. Nereden gelirse gelsin 
hiç bir ittifaka yanaşmadığı· 
mızııı sebebi budur.,, 

Diğer taraftan hükümet 
ciddi tedbirler almaktadır. 
Birçok yabancıların ve bilhas· 
sa Nazi şeflerinin evlerinde 
araştırmalar yapılmış ve nıii
him bir miihimmat deposu 
mc>ydana çıkarılmıştır. 

lsviçrt'de emniyet 

tedbirleri 
Bern 19 {a a.) · - İsviçre 

hiıkiimeti, her ihtimale karşı 
memleket dahilinde emniyet 
tedbirleri almaktadır. Banka , 
m\;essese, büyük ticar~ıhaııe 
y,ibi yerJ .. rin muhafazası için 
asker ikame edilmiş ve yeni
den bir kısım efrad silah al 
tına çağrılmıştır. 

Amerikadtı 
Harp filo~u kuvvet

len diriliyor 
Vaşingto ı 19 (a .ı) 

Amerika hükumeti, yeni S"· 

ne biıtçesindeki deni ı inşa
atına 50 bin tonluk iki büyü~ 
zırhlı ile 9 büyiık krovazör 
ilavesi için reni tahsisat ka· 
bul etmi~t;r, 

Amerikan donanması 
gizli manevra yapıyor 

Nevyork 19 (a.a.) ·· Aıne· 
rikan donanması y"ri ~izli 
tutulan, fak(tt çok uzaklarda 
oldı1ğu anlaşılan bu manev
raya çıkmıştır. Bir manevra· 
lara ilk defa olarak ne bir 
fotogı afçı ve ne de g.ızeteci 
:ılınınanııştır. 

•Hover• in bir talebi 

13ükrf>ş 19 (a.a.) - Ro
manya hükumeti yeni bir 
kararname ile Romany".laki 
yabancılar için yeui bir ni· 
zam kurmuşlur. Bu nızama 

göre, yaban•.:ılar silah 
ve fotograf makinesi ta· 
şıyamıyacak ve bunları üç gü· 
ne kadar hükumete teslimt> 
mecbur olacetklardır. Dışarı 
dan memlt!kete gelenltr elle· 
rindt>ki fotograf makinesi ile 
silahlarını hudutta bırakmak 
mecburiyetiııdedirler. Bu ni 
zama riayet etmiyeııler şiddet· 
li cezalara çarpılacağı gibi, 
bu gibilere yardım edenlerin 
de adları kara listede neşro· 

lunacaktır. Y abaıırılar hiç 
kimsenin yanında kalamaz. 
Vizesi biten her yabancı 

memleketi derhal terke ınec· 
burdur. 
Maca ristanda ecnebi

ler takip ediliyor 
Budapeşte 19 (aia.) Macar 

zabıtası,şüpheli gördüğü yahar 
cı merkezlerinde araştırmül,u 
yapmış ve vesikalar ele ge 
çirmiştir. 

ln gilh~"'enin 8? ıkan 
elçileri dönüyor 
Londra 19 (a.a.) - İngil

terenin Balkan elçileri kon· 
feransı bitmiş ve elçiler vazİ· 
feleri başına dönmeğe başla· 
mışlardsr. 

lngiliz Yugoslav 
anlaşması 

Bt-lgrad 19 (a.ıt.)- Yu· 
goslavya mili; bankası müdü· 
rü Lun<lradan dönmüştür. 

[ .ıdra<la İngiltere il,. Yu· 
goslavya arasındll bir ticaret 
aıılaşması akdedilmiştir. Bu 
ticaı et anlaşması mucibince 
İngiltere Yugosla vyaya muh 
tac oldu~u ham maddeleri 
vere~ek ve bıma mukabil 
Yugosleıv ınahs~lü alacak~ır. 

YALANLANAN BiR 
HABE~~ 

Bükrt>ş 20 A. A. - Ro· 
men rasmi mehafıli, hadise· 
len! mani olmak için Sav· 
yetlerle Romanya arasında 
bir hudut anlaşnıaşı iım.a· 

lan<lığı haberini yalaıılaıfülk

tadır. 

Suphi Burç ı:ırafından 
icar edilmiş olan Kantara 
değirmeni ye:1i0a~tan islah 
edilerek halka ucuz ve temiz 
un ügütmeğe başlanmıştır .De· 
ğirmen bizzat müs eciri tara 
fından idarf" edilmekte ve 
halka mümkün olan kolaylık 
lar gösterilmektedir. Yanma
dan ve eksiıtmrden temiz un 
üğ:itmek istiyen halkın buğ
daylarını bu değirmene gön· 
dermeleri kendi menfaatleri 
iktizasıdır, 

ilan 
Maarif müdiirlüğendew 
Kınkhan, lskeıı<lerun yo'u 

üzerinde Soğuksu mevkiinde 
b·şif beddi (2235) lira (26) 
kuruş tutan Eğitmen kursu 
bir kısım inşaatı açık eksilt 
mesi talip zuhur etmediğin· 
den dolayı 18,4,940 tarihin· 
den itibaren on gün müddet 
k temdit edilmiştir. 

2 -Açlk eksiltme 29,4,94l 
pazartesi saat 15 te Vilayet 
te icra edilecektır. 

3 -Muvakkdt temina•(167) 
lira (64) kuruştur. 

4 - Taliplerin aşağıda ya 
zıh evsaftaki vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

A) - Ticaret odasına ka· 
yıllı buiunc'uklarına dair 
vesika 

B) Muvakkat teminat mak-
buzu 

C) İnşaat için N.,fı;ı mü· 
dür\üğün<len alınmış ehliyet 
vesikası 

"Mezkur vesikayı almak 
için ihale gününden bir haf· 
ta evveliııt· kaJar Vilayet 
makamına mü raca 'ltları fa. 
zımdır.,. 

İtalya mühim bir 
rol oynıyacakmış 

Paris 18 A.A. ~ "Pöti 
Parisiyen,, gazetes:nin Zurih 
ten iilarak neşrettiği bir ha 
bere göre,ltalyanlar cenubu· 
şarki Avrupası ve Balkanlar 
da mühim bir rol oyııamaga· 

hazırlanmaktadırlar. 

l iapi::.rı ıeleı ımızd<lkı tekmil 
llliJlıkunılarm atıl hiı er vazi
ydk bırnkı\mıyarak .\alıştırıl 
nıalnı ı için ''ış esası,, ıizerine 

kuı ul,ııı lınpisanelerin çoğal
tılması kararlaştırılmıştır. 

Vaşington 19 (a.a.) Es-

23 Nisan Çocuk Esirgeme 
kurıumunun balosuna ha

zırlıznınız 

Uu maksatla Adliye veka· 
lctiııct> yeni bir kanun layi 
hası h.ızırlan nıştır. Projeye 
gôr('. ct>zn evle riııdeki çahş 
u.d ) t>rlerı surat1e genişleti-
1 ... ct'k v bilhass.ı ziraat,dok 
ın,\cthk marangozluk, terzi· 
lık. ha ıcı\ık v • t msali işlerin 

• 
dah ı t;ı1.la ydpılnıası temin 
elunJcakhr. 

Yine ~·rojt>ye gere, hapis 
lıane Vf' tevkif haneler bu ka 
bil ziraı sınai ve emsali faa
liyetlerinden dol,,yı her türlü 
resiuı ve vergiden muaf ola 

ki Cümhurreisi Haver, Mos
kovadaki Amrrikaıı elçisinin 
derhal geri çağrılmasını ve 
Sovyelterle münasebatın ke
silmesini istiyen bir makaıe 
neşretmiştir. Hover. Ameri· 
kanııı Sovyetlerle münast>· 
bet tesis etınt-kle en büyük 
ahlaki ve sıyasi bir hata iş· 

lediS?-ini iddia etınekt~Jır. 

cakıarı gibi bunlara mahsus 
emlak ve arazide her türlü 
vergiden müstesna olacak· 
tır. 

Neşriyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 
C.H.P.Matbaasındabaslmıştir 

Çok zengin ve müstesna bir programla mevsımın en 
parlak ve ~ıı nezih balosu olac:aktır. Hiı;bir masraftan çe 
kinilnıemiş Vt> büyük fedctkiırlıklar ilıtiyaril.. Mer siıı<leıı 
bir cuzbaııd lıt'yeti temin olunmuştur. 

Üç otomobil satılacak 

Cinsi 

\Oto"mobil 

" 

Markası Modt-li 
Stodu '~t<yker 937 

930 

Muhammdıı Kı 
Lıra 

300 
100 
100 

T~mir.ah 
rnuvakkate 
22,50 

7,50 
7,50 

Yukarıda cinsleri yazılı otomobiller 25.4.940 larilıinde 
açık artırma suret\le lskenderun Malmüdürlüğü tarafından 
satılığa çıkarılmıştlf'. 

Taliplerin mezkur malmüdürlüiüııe::ınüracatları. 

A çzk~a rtlırtrıll 
Antakya ir.ra mt>murluğU11 

dan: 
f potekli olup paraya çe~ 

rilmesiııe karar verilen t/e 
temamına üç ehli vukuf 111•· 
rift-tile (2500) !ira evrakı nak 
diye takdir ettiri\t>n AntakY1 

nın üçüncü mmtakaswda ki• 
in (157) parsel numaralı aŞI 
ğıda evsafı yazılı bir e,,iıı 
temamı açık arttırmaya k0

: 

nulmuş bulunmasına mebrıı 
18,5,940 tarihine tesadüf ed~ 
cumartesi giinü saat 9 dan 1 

ye kadar dairede açık artb' 
ması yapılacaktır. 

Artıırma takdir edılmi.ş.~:ı 
lan kıymetin yüzde 75 inı l>I" 

duğu sureHe alıcı naının~ 
ihQlesi yapılacağı aksi takd~t 
de son arttıranın taahhüdıl 
baki kalmak şartile arttır1111 
15 gün müddetle temdit olıl 
narak 3,6,940 gününe rasl•• 
yaıı pazartesi günü ayni saııt 
te dairede yapılacaktır. 1 

Satış peşin para ile' 
,arttırmaya girmek isteyeni" 
gayri menkule mukadder kıt 
metin yüzde S nisbetinde !'J 
akçası vermeleri veya ul..,... 
bir bankanın teminat nıek&tl 
hunu vermeleri lazımdır. aJI 

Hakları tapu sicilile ...,.. 
olmayan ipotekli alacakhl-' 
la diğer alaka .farların ,,e it" 
tifdk hakkı sahiplerinin b' 
haklarını ve hususile faiı "' 
masrafa dair iddıa\arını ~I~ 
tarihinden itibere:n yirlll~ r 
zarfında Antakya icra daıt"' 
sine bildirmeleri bi!diriltıa,di 
ği anda satış bedelinin plf 
\aşmasından hariç katırl•' 

(Gayri !menkutliJI 
evsafı) 

Antakyanın üçiincü rnınt~ 
kasında kain olup 126 111t\ 
murabbaı genişliğinde iki k',1 
tan iba;et tuğladan ye~İ .1~ 
da yapılı birinci kAtt<t 1k,_, 
da bir ufak havlu içinde ,,. 
ekşi limon ağacı ve üç k ~ 
mında altı oda bir ınutfİr 
iki odanın merdiveni h•~et 
dan olup dört adanında dl 

~ivanı umumi kapıdan IJıd:; 
ğu ve odaların pencerel 1~ 
tameınile cemakanlı bulı.ı11111,. 

·b•'" tadır: Kendisine 1 1 
olanan veya kimse ~,teıb'. 
vt.rılen mehil hitamında ~1 
rayı vermnse ihale kar• e' 
fesh olunarak kendisind~",., 
ve\ yiiksek teklifte bı.ılı.Jl1~ 
kimseye. arzetmiş olJuğıJ o'. 
ddle al naya razı olursa 

0 ı' 
olmazsa v~.ya bulunmat51

11, 
gün müddetle tekrar ar~I' 
maya çıkarıhp en son a i~' 
ranın üzerinde bulunur~ 
ihale arasındaki f:ırk ,,t'l5 ~ miş gtinler için yüzde ··'f.tl 
hisap edilecek ayrıca. h&J~ 
hacet kalma'< sız· ıı .Jaıre~ 
ce resen talı sil ,,lunur: ~ 
ri menkulün teraküıP ı;lif 
vergi ve rüsuınu del, 
ve bilcümlt! tapu rnaSr ~ 
alıcıya aittir. daha faS11 z0,4. 
lu,nat almak isteyenler d · 
940 tarihinden itibaren ılı ~ 
de mevcut 940,406 sJ'/ 1,,_ 
yasında açık bulundur" i~ 
şartııameye müracaatla~ 
edt-n malumatı almış " 
rı ilan olunur. 

• 


