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Sofyada bir gün kalan Şükrü Saracoğlu, 
Bulgar Kralı ve Başvekili ile mühim gö

ı üşme ler ya ph 

Bu sabah Ankarada o lacuk 
Fi11ler/e Sov
getler ara 

sındtı 
Almanya tavassutta 

mı bulunaca\(? 

Mühim· askeri h<ızırlıklar 
yapıldığı bildiriliyor 

(ard Sofya 7 A.A. - Bulgar 
•r ~Telgraf ajansı bildiriyor 

1 ~~ Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrii Saracoğlu ile Refika-

' 
erlları ve beraberindeki zevat 
le- dün sabah Yugoslavyadan 
dr Bulgar hududuna gelmiş ve 

Vagon istasyonunda Bulgar 
Kralı ile başvekil namına 

ri sela mlanmıştır. Şükrü Sara
ta coğlu ile refakatindekiler hu-

· 0j-dulta kendilerini bekliyeıı hu
de-ıusi trene binerek sabah kah
etrd\raltısmı hususi trende almış 
arı~lar<lır. 

ye' Hususi tren ö~leye doğru 
f Sofyaya gelmiş ve istasyonda 
h' Başvekil ile Hariciye erkanı 
Fransız,lngiliz,Belçika ve Bal 
kan Antantı Sefirleri tarafın 
dan hararetle karşılanmıştır. 

A Şükrü Saracoğlu şehrin 
fııt tamaşaya değer yerlerini 
e ~ezdikten sonya saraya gide
ve/.ek hususi defter: imzalamış 
H v · Kra! tarafından kabul 
Erı~ t'<lilmişti r. 
ie Kral huzurundan çıkan 
ııar'saracoğlu öğleden sonra Ha keıır .. 

rıcıye Nezaretint- giderek 
11 

I Bulgar Başvekili Köseivanofla 
? . uzun müddet görüşmüşhir. 

ııı ı . 
n lstaııbul 7 A. ~. - Bel-

~ grud Konseyinin top 1antısın
ha daıı dönmekte olan Harıciye 

. sel:#V c~ili Şükrü St1rac?ğlu ile 
rdıkası ve beraberıı.deki zc• 

aıı 

vat bu sabahki ekspresle d: Sofyadaıı ş hrııniz g<'lrniş 

ha! Belediye 
i13" Meclisi 
kr.I 
i t Toplantılarınn 

.rild başladı 

e E~ .. Belediye Meclisi evvelki 
Y ;gun saat 13 te Belediye İç· 

mj tima salonunda ve R~is Sa
d dık Müftünün riyasetinde 
_rf1JI nıut.ıd şubat~ devresi içtiına· 
ırı ~Janııa başlamıştır. Meclise 
eıı riyaselç"! vı:>rilen 939 yılına 

. ait bir çalışına plançosu ile 
e~~şchriıı imarına mutc~\llik beş 

lienel k mutisavver bir proj • 
okunmuş, ınüteakib~n geçen 

a ~yıl hesabatnıa ait bir müna· 
ıtl· kaı_e talebi ilt> Belediye rÜ· 
fj ~ümatıı~ııı <:ibayeti dolayısile 
" ıhda:;ı ıcap eden mülhak bir 
ııO kadronun teşkili lıakkın<laki 
ı~ talepler hu~usi Encümenlere 
rci havale ediler,.-k ayrıca 9 aza 
i lf tarafından verilen bir takrır 
adli iizeı mc muhasebeni ıı geçen 

devı c sonunda seçilen hesa-
ttiJJ 

ve istasyonda parlak mera· 

simle karşılanmıştır. İstasyon 
binası ile civarı dolduran 
kalabalık bir halk kütlesi 
Hariciye Vekilimizi h raret 
le alkışlaınış ve b:r kıt as 

ker s"lam resmini ifa eyle· 
miştir Şü'<rü Saraco2"1u bu 
akşamki ekspresle Ank,ra· 
ya hareket edec'!k ve yarın 
saba~ı Aııkarada olncAktır. 

Londra 7 (a.a) - Röyter 
bildiriyor: 

Berliııden haber verildi
ğine ~Öre, Almanlar, Finla n· 
d:yada Sovyet ordularının 
son muvaffakiyetsizliği üzer İ· 
ne, bu harbe bir nihayet vı·r· 
m~k ıçin Fıfllerle Sovyetler 
ar.:sında bir tavassut yap'lla· 
ğa taraftar görürım ~ktedir 

.ı\lmanlarla Sovyetletİn Basra körfezine 

ve Amman deniz;ne muhtemel bir te

cavüzüne karşı müdafaa tedbirleri alın
mak• adJr - İ t an hiı kurneti mühim mik-

tarda tayyare ısmarladı 
koma 7 A. A. - Stefa tanı ciddi tedbirler alm.iğa 

nı Ajansı bildiriyor · sev'keylemiştir. 
lran ve Efgaııistanda ge· Iran hükumeti bilh:ıssa 

Diğer taraf tan Alman hü-
niş mikyasta askeri hazırlık müdafaa tedbirlerini takviye 
lar yapılmak!adır. Her iki etmekte ve ec-n"bi memle • 

Türk(qe ve kumeti, Sovyetleriıı t .. ılebi R · ı ketlere mühim miktarda bom hükumet, Sovyet usya 1 e· 

Yugoslaııga 
Bulgaı·istanla Ro
manya arasında 
tavassutta bu l u

n a c~ klar 

üurİııt>, Firılandiynya aid si· 
lalı ve cephanenin Alman 
toprakltırın<lan transit sure
tiyle de olsa geçnıt;sİn • mü· 
saade etmemektedir. Bundan 
başka Almanyadan Fınla.ıdi· I 

Almanyanın Basra körfezine bardıman tayyaresi sipariş 
ve Amman denizine karşı etmiş bulunm3ktadır. Efga • 
müşterek bir harekete geçe nistanda seferberlik yapmak 
rek lrandaki pdrollerle lrak Üzeredir. 
p:!trollerin\ elllerine alınık Diğer taraftan böyle muh 

yuya gönüllü yazılm<\sı m no· 
lunmuşlur. 

1 d b. k temel bir tecavüze karşı için ran üzerin en ır a · ın 

h koymak için Fransa ve in • yapmalarından şüp e etmek 

Nadir Nadi Belgrattan 
" Cümhuriyet ,, gazetesine 
telefonla bildiriyor : 

Siyasi mehafil,te temin 
edildiğine gör~, BeJgıad 
konferansı netıcesinde, rur· 
kiye Romanya ile bir anlaş· 
ma temini için 13ulgaristaıı 
ve Macaristan nezdinde hı· 
vassutta bulunacaktır. 

Bern 7 \a a ) - Al n.ı ı
yanın Moskov« elçisi ile 
H~lsinki eL;.isiııin Berli .ıde 
bulunmal..ırı, Al'llarıya nın 
FınlanJiya ile Sovyetle'r ara
sında hir tav.ısı;ulta bu1urıa-

tedirler. Sovyetlerle Alman· gilterenin Suriye, Irak ve 
ların, hem petrol mm takala Filistinde mühim hazırlıkta r 
r•nı ele geçirmek ve hem de ~a bulunmca"iı büyük bir te· 
İngilter.!ııİıı Hindistanlaymu- sı: yapmışt.~r. lran ve Af~a 

h · k · · nıstan bu)!un muhtemel bır vasalasını te <lıt etmt:" • ıçırı 1 ~ ' 
b .. 1 b" h k t g çmele taarruza karşı tamamen ha • oy e ır arc · e. e e . . d" 1 
ri endişesi lran ve Afganis- zır bır vaz•yettı· ır er. 

Hariciye V c::kilııniz Şükrü Sn 
racoğluııuıı İstanbula <löııer 
1--en bu mesele hakkır,da 

Bulgar Bnşvekili Köseivd 
rıofla lemas.:ı gireceği anla · 
şılmıştır. Diğı·r taraftan Yu 
goslavya hükumeıı de Ma<.·a 
rislaııla Romanya arasında 
ayni şekilde tavassutta bulu 
nacaktır. 

cağına dair o!aıı ~ayia•arı 
kuvvetlcndı rn:işti r. 

Diğl'r faraft.ııı Aınster· 
damdan l.aber vt rildığinc 
göre, 13 rlındeki Alman m ·· 
hafılı ortaya çıkan bu şayia· 

IMı katiyen tekzip etmekte 
ve Alnıanyaııın Sovyetlerle 
Finler arasırıJaki muhasemat· 
ta temamen bitaraf kalaca 
ğını beyan etmektedir ler . 

Finlerin m:ı.kaveme · 
tisulhukurtarmıştır 
Boğazz1ıa kadar hıırbe giren 

Bu gün n07.Jqeilerİn muvaffaki-
Ankara radyosu ııgil· qe sizliği 

1tere için Türkçe mü- sulh un 
zik neşriyatı yapacakf Bu muvaftıkiy~tsizlık Batk,nl;;ırd:ı 
Geç~n k5nunsaniı in25nci günü kurtulnıc s~na s p ol mtış ve Sovyetler 
Ankara radyosu İngiltere için Basarabyaya karşı o]an niyetlerini 
Türkçe mtiz;k neşriyatı yap· 
mış ve bu neşriyat lrıgiltere tehire n1ecbur k .. hnışl2'rdır. 
d .. alaka ile dinlenmiştir. İn- Paris 7 (na.) Balkan pışmaya rağmen hiç bir mu 
giliz radyo idarE>sirıin talebi arıtantı konseyinin kararları- vaffakiyet kazannmamakla 
üzerine, Ankara radyosu bu 111 mevZl'ubahseden Fransız hem maddeten hem manen 
~~n saat 14 te fngiltere matbuatı şu miira'ealaıı der· vurulrnuştur. Bu vaziyet kar· 
ıçın ~ıususi hir Türk ınüıigi meyan etııı ktedir: şısında Sovyetler, Basarabya· 
neşrıy~t" yapJcaktır. Program-f Harpt""'ıı ürken Almanya ya k.ırşı yapacakları hareb·ti 
da eskı bestekarların şarkıları, "kf d" t "k ilP. Balk·rnlan ı bizzarure başka zamana bırak 
halk türküleri ve nıod.-.rıı l>es· ı kısa 1 azkyı d H ~11 k" k 

" 1 t ı ır a )U ı . ma mecburiyetinde kttlmış· tekarların eserleri vardır. 8

8
· ·lıkş ırnl 1 d a lh. d 

---:-:-::-------- a an ctr a su un "'vam ı . lardır . 
batı tetkik komisyonunca lazımdır ve buna Balkan dev Romanya, sulhu Finlaıı· 
tHkikine karar verild kten !etleri lemamiyle koni olmuş ::liyaya borçludur ve Finlandiya 
sonra celseye nihayet VPril- lardır . Küçük devletlerin İs · sulhu kurlarımşhr. 
ıniştir. Meclis önüınü7.deki tiklfıllerini nasıl müdafaa t><l ·· Bulgaristaııırı, BatkarılarJa 
pazartesi guııu toplanacak 1 ceklerini Finlandi)'a parlak sulhu ve bitaı aflığı muhafazd 
ve ~ııcümeıılere ha~al~ edi- 1 bir surette ispat eylemiştir. için verdiği teminat, So!ya 
len ışler hakkındakı raporla 1 Finlandi aya kar"ı bcğazınn ile /~ııkara arasında samimi 

d •w ı •• l ) '( 

rı ve ıger ıusus ılı mu1ıı • 1 kadar harbe gİien Rusy:ı, ay· bir anlaşmanın meydana ge-
kereye devam edecektir. 1 lardaııberi devam eden çar· tirdiği rnesu<l bir neticedir. 

General Veg
gand 

Mısıra gitti 
Keıhirf' 7 A. A. - Fran 

sanın Şark orduları Başku -
maııdanı Orgeneral Veygand 
bur. ya gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Mısır gazete 
!erinin ) azdıgına göre, Ge • 
ııeral Veygand , İrıgiliz Er· 
kaıııharbiy~ hey~tile beril • 
raber Mısırdaki istihkamları 
tdtiş ve umumi müdafaa 
planlarını tt>tkik ede-cektir. 

G eneralin Mısıra yaptığt 
bu ziyarete": l>üyük bir ehem 
mi yet verilmektedir. Gene • 
ral Veygand, Mısır ve İngi· 

Iiz ordularının yapacakları 
.nü~terek büyük manevrada 
da hazır bulunacak ve on • 
dan sonra Suriyeye döne 
cektir. 

Sovyetler 
Müthiş bir hezin1et~ 

ugradılar 
LC\ndra radyosunun vt-r· 

dif;i bir habere göre, Sov· 
yet ordusu Finlandiyada 
müthiş bir ~ezimete uğra· 
mış~ır. Kareli cephesinde : 
vııkua gelen bu ht:zimett~ 
Sovyetler 20 bin aske:- kay· 
')etmiş ve harp meydanında 
sayısız hC1rp m.ılıemesi ler~ 

keylemi~lerdir. 
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Belediue 
«J 

memurları 
DE-:vlet dairelerine 

ayni maaşla geçe· 
bilecek 

Ankara Bı·lc.diye büt-
çes111den •• maş vt-ya ücret 
alan memurlar da d~vlt"t me 
murları gibi yeni barem ka· 
nunu hükümlerine trlbi tutul 
muştur. Ayni hanuıı ile elyevm 
ücretle çalışan memurların 

ücret derece!eriııin tesbiti 
hususunda yeni hükümler va 
zedilmiş ve ücretten nıaa şa 
geçmt>. esası da kabul edil· 
mişti. 

Bt-lediyelerde maaş veya 
ücrf'tle müstah fom bulunan
larııı devlet dairelerinden biri 

YENi GÜN 

"Aııadolu lnö- Resmiiebliğ 
nünün Gögu - Balkan Antantı Konseyi· 

nin içtimalarmdan sonra neş 
sünde " rettiği resmitebliği, ogün e· 

lektri .< cereyanının bulunma 
Piyesinin hazırlık- ma~ı yüzünden radyodan a· 
lan devam ediyor lamamıştık. Beynelmilel bü· 

Halkevi temsil kolu tara yük l:>ir ehemmiyeti haiz o 
fından hazırlanmakta olan lan bu resmitebli2'i bugün 
" Anadolu lnönüııi.m Göğ • aynen neşrediyoruz: 
süııd.- ., piyesinin hazırlıkla· ''1 - Dört devletin Doğu· 
rı hızla devam etmektedir. Cenup Avrupasında Öarış, 
Dekorun ve temsilin fevka· nizam ve emniyetin ınuhafa· 
iade mükemmel olması için zasındaki müşterek menfaat· 
hiçbir ft-dakarlıktan çekini\ - l~ri, 
memektedir. 2 - Dört devletin Avru· 

Piyes' ;çin biletler hazır - panın bu kısmını harpten 
laıımış olup bugün satışa çı· korumak için bu '{Ünkü ibti 
karıiacaktır. laf karşısındaki vaziyetini 

Sayın halkımızın, hem muhafaza suretilt- tamamen 
fevkalade hey !Canh bir pi _ müslihane olan siyaseti erine 
yesi görmek ve hem de çok devam hususundaki kati ka· 

ne ayn! maaş veya ücretle hayırlı bir İşe yardım etmek rarları, 
ııakleıı tayin dilip edilmiye· 'b" 'k' L ı 3- Dört devletin hiçbı'r gı ı ı ı mıjTJİm fırsatı Kaçır· 
cekleri bazı yerlerdt- tered· kimsenin aleyhine mütevec· 
d 

_1 mıyacaklarına şüphemiz yok 
üuü mucip olmuştur. Mali- cih olmıyan Antantta birleş 

ye vekaleti bu husustaki mü- tur. 'T' b miş kalmak ve aralarından 
talea ve kararını alakadarla .1 e er rü berbirinin hak, istiklal ve 
ra tebliğ etın\ştir . Buna gö· mz.kzdar milli topraklarının korun· 
re Belediyede ücretle çalı· masına müşterek bir suret-
şan memurun yeni bareme 'J,5 milyon lirayı geçti te nig~hban olm1k hususu·1-
intıbakı bulunduğu BeleJiye· daki aziml•ri, 
ce icra edilmiş olmak şarti· Ankara ·- Evvelki gün 4 - Komşu devletlerle 
le devlet dairelerinden birine akşamına kadar zelzele fela· ketzedelerine yap1lan ve karşılıklı anlayış ruhu dahi· 
maaşla geçmesi veya maaşla Kızılay merkezine gelen teber lindf" dostluk mürıast!betler; 

, çalışan bir belediye mt:muru idame ve inkişaf ettirmek 
rülerin mikdarı 3 milyon 584 

nun gene ayni belediye daire bin 754 lirayı bulmuştur. Te· hususundaki samimi arzulfir, 
terinden birine ücretle geç- berrüler devam etmektedir. 5 - Bilhassa Antant da· 
mesi mümkün olabilecı::ktir. Kıbrıs halkının fe hilinde ticaret ınübadeleleri-
Yalnız, nakli halinde nakle- ni arttırmak suretile Balkan 
dileceği dairenin teşkilat ka lake.tzedelere yardımı devletleri arasındct.ki ekono· 
nunlarında mevcut hüküm· Ankara? A.A.- Kıbrıs mik bağların mükemmel bir 
ler gözönüne alınacaktır. Ge halkı Anadolu felaketzedele hale getirilmesi lüzumu 
ne hususi kanunlarındaki bli· rine yardım olmak üzere 6 - Dört Hcıriciye Nazı 
kümler mahfuz tutulmak, 14· kendi aralarında 600 İngiliz rr, paktın 9 şubat 1940 tari 
52 sayılı teadül kanunu da· lirası toplamışlardır. Bu pa• hinden itibaren 7 senelik ye 
iresirıde terfi edilmiş bulun· ra Kıbrıstaki Konsolosumu- ni bir devre için uzatılması-
mak şartile maaşlı bir bele· za teslim edilerek merkeze nı kararlaştırmışlardır· 
diye memurunun bulunduğu yollanmıştır. 7 Dört Hariciye Na21rı 

L h. t d 3 'I Daimi Konseyin şubat 1941 
maaş derecesile diğer daire e ıs an a mı yon 
lere nakilleri de caiz ola· kişi Öldü de yapılacak olan gelecek 

içtimaına kadar aralarında 
caktır. L d 7 ( G on ra a.a.) - aze- sıkı temasın muhafazasına 
Tütün stoku telerin yazdığına gör~, geçenı karar vermişlerdir. 
Hemen bitmek ~Ün Pa~.iste toplanan müt.t~- 1 lngilterede 

.. fıkler yuksek harp meclısı· 
nzere niıı içtiınaında Lehistanm va- .Düşmana malumat ve· 

lzmir 7 A.A. - Tüttin ziyeti de görüşülmüştür. Bu ren casusların cezası 
zürraınınj ElinJ .. bu sene toplantı da, harp ve sari Loııdra 7 (a.a.) - Baş 

mohsulü 8 \1emt'n kalmamış h&stalıklar dolayısiyle Lehis- vekil Çernberlayn, Avam 
gibidır. •Tüccarların t"linde 1 tanda 3 milyon kişinin öJdüğü Kamarasında beyanatta bulu-
15 rııilyon kılo kadar tütün beyan olunmuştur. nurken, düşmana malUmat ve· 
vardır B k ren suçluların istisnasız idam 

lstanbula gelrn lngiliz tiı alı müza- cezasına çarptırılması hak-
tüıı alıcıları, lzmi~ t piyasa· d kında bir kanun layihasının 
sından 14 nilyo ı kilo tütün sa· g e es Kamaraya v~rildiğiııi söy· 

tın al caklaı ına gön•,piyasada Hatay Defterdarlığından: .:.le:.:n.:.:.1.:..:iş:..:.ti:..:..r.:... ---·----
Tiıtiın stoku bi~miş olacak· i\lazlugı paşa dalyanında 
tir. Fiatldr ınutemadiyerı yük avlanan balıklardan hazineye 
selmektedir. ait olan yiizde 35 hisse 1.2· 

Samsun 7 A.A. Tütün 940 tarihinden 31,8, 941 ta-

ilan 
Sulh Vlahkemesinden 

Antakyanın Şe:nbük ma 
hallesindf'n Hacı Molla oğul· 

1!!! 1 -
31416 Kilo un 

ali nacak 
Hatay Gümrük muhafaza 

taburu satınalma komisyonun 
dan: 

Taburun iki aylık ihtiyacı 
olan 31,416 kilo un açık ek 
siltmeye kon muştur. Bölük 
merkezleri olan Reyhaniye 
Şeyhköy, Cisirhadit. ve Ak· 
tf'peye teslim edilmek şartile 
ve tahlile tabi olan unun 

' 
çuvallar müteahhide ait kal· 
mak şarlile beher kilosu için 
tahmin olunan fiat 14 kuruş 
olup ihale 23,2,940 cuma gü 
nü saat 14 te Antakyada güm 
rük muhafaza taburu satın· 
alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Buna ait şartnamenin 
her gün komisyonda görüle· 
bileceği ve isteklilerin yüzde 
7,5 muvakkat teminat karşı
lığı olan (330) lirarı lsken
deru•ı gümrükleri veznesine 
yatırarak mezkur gün ve sa· 
attı'! komisyona müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

ilan 
Reyhanjyenin uzun keli 

köyünden Şıhlı Süleygı:m Al 
kanın Halebin farafıra mahal 
lesinde oturan ölü Emin ağa 
veresesi kansı ve küçük oğ
lu Mehmet Haşimin velisi 
Rüstem ktzı ayşe aleyhine 
Reyhaniye Asliye hukuk mah 
kemesi ne açtığı 16 - 10-935' 
tarihli davada Reyhaniye uzuıı 
keli köyünde vaki ve ka:la .. -
tro sicilinin 2 mahzar numa 
rasında kayıtlı eraziye vaki 
mü.:fahale.ıin menini istemesi 
üzerine müddeialeyhe Antak 
yada çıkan Yenigün gazete· 
sinin 3 - 1- 940 tarihli ııüs· 
hasında dava Uanen t~blığ 

edilmiş olup müddeaaleyhio 
ilan için tayin kılınan bir ay 
müddet geçtiği halde mah 
kemeye gelmemiş olmasln-
dan müdd~inin talebile gıyap 
kararı verilıni~ ve gıyap ka 
rarınııı da ilanen tebliğine 
karaı verilmiş ve gıyaben de 
vam eden muhakeme celse· 
lerindede ilan edilen dava 
arzuhali okunmasından baş· 
ka hi;.bir mua nele yapılma· 
mış olduğundan müddeialey· 
hin tayin olunan 8 - 3 - 940 
cuma günü mahkemede biz
zat hazır bulunması veyahut 
ta kaııuni biı vekil gönder 
mesi aksi takdirde H.U.M.K. 
nun 398 ve müteakip madde. 
leri hükümlerinin tatbik edi· 
leceği ve müddetinlle itiraz 
etmezse mahkemeye kabul 

satışı .. haı cretlf· devam et- rihine kadar (19) ay müddet 
mekte ·. ve lııhisar'ar idare le açık arttırmaya konulmuş 
si piyasada nazım rolünü i· tur. 

olunmıyacağı ilanen t~bliğ 
olun ur 

larından Hasan oğlu İzzet Hakim: Ali Altunay 

fa eylen c~ıed' r Şimdiye 19 şubat pazartesi gunu 
·kadar iyı cins tütünlerdt:n saat ~6 da ihalesi icra kılı· 

800bin kilo satilnııştır. Fıat- ııacağından taliplerin (3000) 
~ Jnr geçen seneye nazaran lira bedeli nıuhammenin yüz 
çokı yüksektir• ve bu ı yükse· de yedi buçuğu nisbetinde-
lış mütemapiyen artmakta· ki ilk teminat bedelıni bu 

tarihten evvel mal sandığına 
dır. yatırarak Defterdarlık dai· 

Zelzele hala de- resinde yapılacak arttırmaya 
vam t' diyor iştir~k etmeleri, müzayede 

i?.ti~arlığı .. dotayısi.le ve gö Kayıp şehadetname 
z~nuen gormemesınden. ken· ı Arsuzun Kışla çayı köyü 
dı umur ve hususunu ıdare 'lk kt b' d IJ 1y h 

•w· • .. ı me e ın e a ı~ıııı şe a· 
edemedıgı yapılan ıhbar uze detnameyi kaybettim . Yenisi 
riııe mumaileyhin hacrine ve · l • d k" · 1•1 1 ı ·· k 

Gündüzde 

nı a acagım an es ısıı ı ıu 

umuru hususunu idare etmek .. kt .. k E mu yo ur. 
uzere arısı smanın vası ta Al' -1 l\ıl h · · l · h · ı ı og u e met 
yınıne ve zzetın acrmcıen 
dolayı ilan edilmesine sulh Y_ı_lm_a_z ___ _ 

Açık arttıt 
ma ilanı 

Antakya icra memnrluğıılt V 
Bir aldcağın temini ist 

s1 zımnında mahcuz olılF 
raya çevrilmesine karar 
rilen ve tamamına üç 
vukuf marifetile 2500 1 ~ 
lirası kıymet takdir eJ: 
Bııtakyanıu ikinci muıl 
sında ve Edhemiye malV 
sinde kain 4 numaralı 
tahminen 724 metre [llıf 
baı genişliğin<le bir kıt• 
sa 29,2,940 tarihine rB 

perşembe günü saat 9. 
12 ye kadar .~ntakya 1 

dairesinde birinci açık 
tırması yapılacaktır. Ar~ j 
takdir edilmiş kıyrnetiO 
de 75 ini bulduğu sıır , 
alıcı namına ihalesi yaP 
ğı aksi takdirde. son at 
nın tuahh üdü baki ka 
şartile arttırm:ı 15 gün 
detle temdit olunarak 1' 
940 tarihine raslayan C

günü ayni saatte daired 
pılac.ık ikirıci arttırmasııı 
hi yukarda yazılı bedtl 
edilmediği surette satış 
sayıla kanun ahkamına ~ ~ 
kan geri bırakılacaktır: 

Satı~ peşin para ile 
Arttırmaya girmek İS 

ler gayri r enkule mu~ 
kıymetin yüzde yedi bıri 
nisbetinde pey akçası Q 

meleri ve.ya ulusal bir b' s 
nm teminat mektu • .mnıl 
zı lazımdır. 

Hakları tapu sicilife 
olmayan ipotekli alacıı 
diğer alacaklıların ve 1 

hakkı sahipleriııin Jıu ~ rı 
rı v~ hususile faiz ve 
rafa <lair iddialarını il~ 
rihiııden itibaren 20 g 
fıııda Antakya icra daif 
bildirmeleri ve bildir111' 
takdirde satış bedelini~ 
laşrnasındarı hariç kalı' 

Gayri menkulün e 
Antakyanın ikinci n1 

smda ve Edhemiye [11' 

sinde kfıin720 metre ı1' 
baı genişliğinde cüııef11' v 
halen arasa halindedir 

Kendisine ihale otun' tı 
se derhal veya verilell 
bil hitamın<la parayı ~t ı 
se ihale kararı fesh ol \ 
kendisinden evvel eıı f 
teklifde bulunan kimse 
etiniş 7olduğu bedelle 
ğa razı olursa ona ol 
veya bulunmazsa 15 
müddetle tekrar artt 
çıkarılıp en son· artl h 
üzerinde bırakılır ıkİ l k 
arasındaki fark ve t t• 
gürıler için yüzd C' beş 
hisap edilerek ayrıc·•. 
hacet kalmaksızın da• 
r:e resmen tahsil oluı1~ 

Gayri menkulün lt' 
t'tmiş vergisi ve rüsııı1 
lalıyesi ve bilcümle t.ı 

rafları alıcıya aitti.' 
1 

r 
fazla malumat almak ıs 
10,3,940 tarihin<len i~ v 
dairemizde açık bol 
940,514sayılı dosyadıı 
meye müracaatla icar, .,, 
malümatı alacakları 1 

nur. ___/ 
Ankara l A.A. Dün şartııamesini görmek isteyen 

Bayburtta iki Tireboluda iki \erin de varidat müdürlüğü· 

hukuk hakimliğince karar ve· 
rilmiş olduğundan bu suret
le ilan olunur Fransa ihtilalı Ncşr'yat Müriür: t 

ır şiddetli zelzele olmuştur . ne müracaat etmeleri lüzu-
Hasar yoktur. mu ilan olunur. 

Antakya sulh hu
kuk hakimliği 

Tarihi büyiik şaheserfılm Selim ÇEi .f K 11 k 
Pazardan İ!ibaren meşhur Turo C.H.P.Matbaasında b 


