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Ştıkrü 1BA.LCJOGLL1 

•Sahibi.ve Bas muharriri -
(Sayısı heryerde2 kuruş) 

için 64 milyon ve u işleri 
için de 31 milyon liralık munzam tah

sisat kabul etti 

Perşembe 
Seüm ÇELENK 
Neşriyat~Müdürü 

Lozangünü 
Dün akşam co~·kun:mer~sim·: 

le kutlandı 

,cı 

tJı Ebedi Şef Atatürk için inşa edilecek Anıt - kabir yerinin is-
timlak ve proje masrafı olarak 750 bin Hta tahsisat kondu 

Halkevindıe yapılan topla ııtıda ~nutuklar 
söylenerek şiirler okundu ve çok heye· 

canlı saatlar yaşandı 

Dahiliye mernurian hakkındaki kanun da kahu' edildi 
da Ebedi Şef Atatürk için beli vali ve genç elema ılar 
inşa edilecek kabir ve anıt yetiştirmek için ~ bu usulün 
sahasının istimlaki ve proje- zaruri olduğunu, bu suretle 
ler masrafı olarak 750 hin kaymaı<:amların tecrübe sahi-

Ankara 24 A. A. -
Büyük Millet Meclisi bugün 

ar• 0tleden sonra toplanmış ve 
ı,e 1'nkara mebusluğuna seçilen 

tkrem Ergünün intihap maz· 

1jj• bttası tetkik ve kabul edile
tek · and içmiştir. 

lirahk tahsisat kanunu da bi olacaklarını söylemiş ve 
müzakere ve kabul edilmiş, bu izahatı müteakip kanunun 
bundan sonra dahiliye me- müzakeresine geçilerek ka· 
mur]arı hakkındaki kanunun bul olunmuştur. 

Bundan sonra Milli Mü • müzakeresine başlanmıştır. Büyük su işleri projes; • 
rıı; dtfaa bütçesine yeniden 64 Kaymakamların vali vekaleti I ne 31 milyon liralık yeni 

ktol' llıilyon 115 bin lira munzam yapabileceğin~ dair olan bu tahsisat ilavesi hakkındaki 
bl ''hsisat ilavesini istiyen. ka· kanun hakkında Refik İnce kanun da müstaceliyet kara 

nlln layihasımn müstacehyr.t söz Almış ve buna Dahiliye rile müzakere edilerek ka • 
I~ müza"eresi istendiğinden Vekili Faik Ôztrak cevap bul olunduktan sonra 7 a • 
bu kanun müzakere ve ka • v~rmiştlr. ğustosta toplanmak üzere 
~l edllmiştir. Ayni zaman · Faik Ôztrak daha tecrü- celseye son verilmiştir. r--..-. .................. c-. ................... ~---!!!.-....... ~-Jimlll~ 

Türkige ... R o manga 
Ticaret müzakeıesi normal 
şekilde ııeticelenerek 

imzalanmıştır 

Tas ajaıısı 
Sovyetlere ait üç 
haberi yalanladı 
Moskova 24 A.A.~ Tas· 

ajansı bildiriyor: 
Yabancı memleketlerde 

son günlerde aşağıdaki uç· 
haber intişar etmiştir: 

'i abancı kaynaklardan verilen ve Türk 1- Sovyetler birliği İn-

h 
d.. d .. v •• dair giltereye harp tayyaresi ver· 

~yetinin Biikreş' en on ugune meyi t.iahhüt eylemiş ve ln-

olan haberler asılsız giltere bu mubayaat için200 

Ankara 24 (a.a.) _ Tür· _dilerek tatbik mevkiine ko· milyon lngiliz liralık tahsi· 
~İye İle R.>ınanya arasında nulmuş bulunmaktadır. sat ayırmıştır· 
'Ukr<"şte cereyan eden nıü- R B k ·r · 2- Türkiye ile Sovyet· 
takerelerin inkıtaa uğradığı o manya aşv_e 1 ının )le~ birliği. arasındaki ticari 
"'c Türk heyetinin bir ne tice seyahatı mubadelenın 12 milyon lira 
lllınadan Bükreşten - 'döndü ) R ·· arttırılacağına dair Türkiye 
,. Bükreş 24 (a.a. -- oy· ·ı S b "'ı Gl\e dair yabancı kaynak· Al 1 e ovyetler irliği bir lica· ter Ajansı bildiriyor: man 
lltdan b"ır takıııı haberler ı' n· · ret aıılaşması akdeylemişl • 

hükumetinin daveti üzerıne d' 
tı~ar eylemi~tir. Anadoıu 26 temmuzda Berline gide- ır. A.ı 3- Sovyetler Birliği ~o-

llnsı bu haberin temamen cek olan Romanya Başvekili 
'sılsız oldug" urıu,.kaydederken H 1 1 manyaya bir nota vererek . ile Hariciye Nazırının it er e R 
'" rıoktayı 

1
•
2 

.. h elm'".yı' ıu-_ d oman yada Demokrat bir .. bir ög-le . yeme~i esnasın a d ~\a l i are kurulmasına ve. iş ba 
rn u görmektedir: görüştükten sonra Roman• şına böyle bir kabine geti· 

Tarkiye ile Romanya ara· yaya döneceği habe.r veril- rilmesini. ancak bu suretle 
~lldaki ticari mübadelelerin mektedir. iki memleket münasebatının 
b Ugünkü şartlara uygun bir Romen Nazırlarının B~r· düzeleceğini bildirmiştir . 

Türk Milletinin kurtuluş şekilde anlatan nutuklarla 
beratının Milli Şefimiz tara· Latif Günal•n okuduğu •bir 
fından Lozanda imzalandığı· şiir takib eylemiştir. 
nın 17 inci yıldö ümü ana· Bundan sonra askeri ban 
vatanın hür köşesinde oldu- d::mun çaldığı muhtelif par• 
ğu gibi dün akşam Ha tayda- çalar Hoparlörler ~ vasıtasile · 
da heyecanlı merasimle kut· şehrin her tarafır.a neşr~dil· 
lanmı~tır. miş ve merasim saat 23e ka 

Merasim dün akşam yeni dar çok heyecanlı bir şekit-
halkevi binasının büyük salo de devam etmiştir. 
nunda askeri.bandonun çaldığ· Toplantıda başta Valimiz 
i&tiklal marşile başlamış ve bu1 Sökmensüer olmak üz~re 
nıı kız lisesindenMiratDönmeze askeri ve sivil hiikumet erki 

rın okuduğu heyecanlı bir hita· nı, memurlar, halk ve esnaf 
be ile: Sabahattin Ezer, Şük teşekküllerile. Halkevinin bü-
rü Balcı ~e Şükrü Oğuz ta.~a yük salonunu ve bahçeyi 
fandan, soylenen ve bu gu· dolduran kesif bir halk küt 
nün büyük manasını canlı b!r lesi hazır bulunmuştur. 

lngilterenin harp masrafları 
Günde 10 milyon lngiliz lirasını buldu 
Londra 24 A.A.- Baş· zırı yeni tahsisat Vt! bütçe 

vekil Ç•)rçil, yeni harp ;tah- hakkında izahat vermiş ve 
sisah "' münasebeti!~ Avam umumi bütçenin 3 milyar467 
Kamarasında beyanatta bulu milyon sterlin olduğunu bu
narak, düşmanın devrilmesi "nun 2 milyar 800 milyon li· 
i;in azami fedakarlık lazım ruının harp masraflara karşı 
olduğunu Bunun için şimdi lığı bulunduğunu bütçedeki 
İngiliz harp masraflarının gün açığın da 2 milyar 222 mil
Je 10 milyon lııgiliz lirası- yon olup bu açığın :munzam 
na baliğ olduğunu söylemiş· vergi\er ve istikrazlarla kapa 
tir. Bunu üzerine Maliy~ Na tılacağı:ıı söylemiştir. 

EN SON DAKiKA 

Türkiye-Almanya 
Dün Ankarada 21 milyonluk 
kredi anlt..şması imza edildi 

Ankara 25 A.A. - Türkiye ile Alınanya arasında ge
çeıı 12 haziranda imzalanan prensip anla$ması mucibin· 
ce iki hükum~t arasında yapılan müzakereler sona erıuiş 

ve21 milyon liralık bir kredi anlaşmasma ait mukavele dün 
Hariciye vekaletind~ İmzalan mışhr. 

Bu mukavele, Türkiye namına Hariciye Vekaleti Ge
nel sekreteri Büyük elçi Numan Rifat Menemencioğlu 
\e Almanya namına Ankara büyi.ık elçisi Fon Papenin 

'ı '1e ko11m:-t~ı için iki mem· lin seyahati Bükreş siyasi 
... ckelin ınulıtelı"f ı"lıt"ıyaçları- d d Tas ajansı bütün bunları B 1 ·ıı t mehafilinde en işe uyan ır- yalan\amağa m ·ıundıır. Romanyanın u gar nazırıarı 
({ cspit ve intaç eylemiş ve mıştır. Bu görüşmede Tran- Baltık dev letlerı gidiyorlar 

imzalarını taşımaktadır . 

t- 1Jrnanyadan Türkiyeye ih- silvanya meselesinin halledi- L d El • • · '" d I "I w 1"n p t t on ra çısı gerı r.,. e ilccek petrol ve ben- leceği zannolunuyor. Şimdi e Ç\ erın ro e.~ osu Sofya 25 (a.a.) - Bulgar 
~tıe mukabil yapağı ve pıı- :Romen matbuatı, Transilvan- Londra 24 (a.a.) - Eston- çağrıldı nazırları Hitler tarafından 
ı Uk Verilmesi ve iki memle· yanın Romanyaya aid oldu- ya,Letonya,veLitvanya elçileri k 5 Berline davet edilmişlerdı'r, ıtcı Hü rt>ş 2 {a.a.) - Ha-
l.., 

1 
.. arasmdaki ticari inkişa· üunu i~nata çalışmaktadır. İn giliz Hariciye nezaretine b 'Jd Romen nazırlarının st>yahat"ı ıı,1 b • .t' er verı iği ne göre, R'>man-

İr-·ı uıumu derecede artn:ası Her tarafta bir kararsızlık ) bir nota vererek, memleket· h k L zamanına rasthyan bu davet .,. n y.ı Ü ilme ti ondra<lalci Ro-

l
• '-· ın. uhte\it bir komisyon .nüşahede ediliyor. Beri in- !erinin Sovyet Rusya ya ilhakı· b'" · k 1 Hitlerin cenubuşark"ı Avru· '°h; ı men U) lİ e çisini geri ça· 
~ .• t 't' tekarrür eylemiştir. Di· dt'n gelen malumata göre, nı protesto etmişler ve kanunu B pası mesel~sini bir sn evvel •h: h ğırınıştır. u zat mt!şhur Al· ... 
,.,h. iltahan tt'diyat mesele· Hitler, İngiltereye yapRcağı esasilerinden birer nüs ayı halletmek istediğı"ne en bu"-·•ın h · l d' N man aleyhJarlarmdan idi. 
~f alli ve ihracat yapan taarruzdan evvel, Cenubuşar- da birlikte vermış er ır. O· yiik delil olarak görülmek-
~' •tlcrin ihracat yapar ki Avrupasının vaziyetini ay tada. hn üç memlekE>tte se Amerika tanımıyor tedir. 
tıı~ırnllz derhal paralarım al· dınlatıuak istediği bildiriliyor. çimin tazyik altında icra edil ! Nt!vyork 24 (a.a.) - Üç l•••••••••••-
t-q.,.·aBıuda temin .~lu.nm~ş- Transil~a~yadaki Alman e diği binnenal_e~h bugünkü Mil 1 Ballı~ devletinin S~vyet ~uAs
~()tn suretle Turkıye ıle 1 kalliyetmın Romanyaya sacık let Meclislerl'ıın meşru olma yaya tlhakını Am~rıka huku
ltı~~~nya arasmdaki ticari kalacağı da Alman liderleri dıgı bt>yan edilerek bu ilhnkııı nıeti tamman.a*cs karar ver-

tler safha ufhn halle- tarafından teyid edilmiştir. tanınımtınası istenmektedir. miştir Amerika şimdi bu 

üç devleti istila altında bu· 
lunan memleketlerden saymak· 
tadır. 



Seyfa =-- 2 -- G 

Dairelerde 
Dev'1.m saatleri de

ğişti 

GDn aşırı : 

Bayramımızı 
nasıl kutladık 

VENIGON -
Havamuha· 

rebesi 
Devam ediyor 

s~ 
1 ah 

Açık arttırma 1 Açık artfı,.ma ~eı. 
Anta~ya icr~ mem~rl~~u~dan: Antılkya icra menıurluğundan: Ütii 

Bır alacagın temmı ıstıfası ipotek olup p a çevril· h:I 
. . h . l l . ar ya .. ı~ 1. 
ıçın ac.ız a ~ına a ınıp par~ mesıne karar verilen ıve u~ ~\ 

Vilayet Makamının bir 
kararile resmi dairelerde de 
vam saatler bu günden itiba 
ren değişmiştir Yeni devam 

. yaz müddetince sabahlan sa· 
at 7 den başhyarak saa14 
e kadıır devam edeı~ek ve 
tek devam olacaktır. 

Valim\zin teftişleri 
Valimiz Şükrü Sökmensü 

er dün sabah tam saat do· 
kuzda Vilayete gelmiş ve: 
memur:arm yerlerinde olup 
olmadıklarını bizzat teftiş ve 
kontrol eyl~miştir. 

Kurtuluş bayramımız, 
biç bir şey esirgenmt:-den 
tam mırnasile kutlandı. Her 
sınıf halk elinden gelene 
zevk\nden de katarak tam 
bir itina ile dükkanlarını 
süslemiş, evlerini donatmışve 
caddeleri güzelleştirmişti. 
Şehir baştan başa • en güzel 
renklerle maskelf!nmiş, en 
güzel kokular sürünmüştü. 

Bayramın belkemiğini bil· 
hassa esnaf birliklerinin yük· 
sek çalışmaları, yüksek zevk 
leri teşkil ediyordu. Yaptık· 
lan senıboller astıkları 
dövizler, bulunduklan semt· 
lt~re verdikleri güz ~ilik sağ· 
lam bir kafamn, esash bir 
çalışmanın mahsulleri olduk· 
larını saklamıyorlardı. 

Kahire 24 A.A. - lngi· 
liz hava nezareti tebliğ edi 
yor: Hava kuv\·etlnimizfl men 
sup bombardıman tayyarele 
ri Tarablus garptabir düş· 
man askeri teşekkülüne bü· 
cum etmiş, Habe~is•andaki 
hava me.ydanlarına akınlar 
yaparak yangınlar çıkarmış, 
denizd~ alh düşman gemi
sinden mürekkep bir kafile· 
ye hücumla bombalamış ve 
hasar ika e~ lem iştir. 

ya çevrılmesıııe karar verı· yeminli ehli vukuf marifeti' 
len ve yeminli üç ehli vukuf tile tamamına (375) r Türk 
marifeti le tama~ına ~l?OO) li· evrakı nakdiyesi kıyr~:.t tık• 
ra kıymet takdır ettırılen An dir ettirilen Süveydi e nahi• 
takyanın beşinci mıntaka· yesine bağlı Cudeyd~ köyün 
sında kain !411) numaralı bir de kain (482) numaralı bit 
evin 33696 sehim itibarile kıta tarlanın tamamı açık art 
(514) sehmi açık arttırmaya tırmaya konulmasına mebııİ 
kf'nulmuş bulunmasına meb· 26 8 940 gününe tes d"f ede0 
ni 19,8,~40 .. t~~ihine raslaya.ı ·pa'z~rtesi günü saat~ ~an t2 ~ 
pazarteo;ı gu~ıu saat '} dan 12 ye kadar dairede birinci aÇ1~ (, i 
ye kadar dalrede açık arttır tt · d·ı kt·ır J . . . ar ırması ıcra e ı ece • 
ması ıcra edıtecektır. Arttırma arttırma takdir edilen kıyııJ' 
takdi~ :t.tirilen kıymetin yüz· tin yüzde 75 ini bulduğu sil' ~ a 

Belediyenin 
nazarıdik -

katine 
Şehrin büyük caddes 

niçin sulanmıyor? 
Şehr~n en işlek en güzel 

caddesi olan Kışla-Dörtayak 
caddesi haftalardanberi s'ı 
yiizü görmemektedir. Henüz 
asfaltlanmamı~ olan bu cad· 
de hergim sulanmadan süp· 
rulmekte ve sabah akşam, 
şehri baştan başa kateden 
bu güzel .. caddedeki evler, 
dükkanlar ve mağazalar to· 
za dumana boğulmaktadır. 

Belediyenin mükemmel 
bir arrozuarı var •. Bu arrozua ı 
gunun muayyen saatlerinde 
şehrid asfaltlı ve asfaltsız di 
ğer caddelerini sularken 
bu ana caddenin sulanmadaıı .. 
süprulmcsiniıı mana ve h ik· 
metini bir türlü anlamıyoruı. 

l3ilhas~a yıız mevsiminde 
bir şehrin en güzel caddesi, 
-hem elde mükemmel vesait 
vttrken - sulanm.:ıdan sJp
nilmiyeceğini Belediye:: ten· 
zifat memurlarının btlmesı 
lazımdır kanaatindeyiz. Be· 
lediyenin nazarıdikkatım 

celbederiz. 
Bu sabahkj zelzele 

Bu sabaha karşı saat 1 i 
l2 ddkıı<a geçe şehrimizde 
bt-ş sııniye süren oldukça 
şiddetli bir zelzele olmuş· 
tur. Halkın derin bir uykuJı 
bulunm,lsına rağmen, Z'!lzele 
birç•>k kimseler korku ile 
uyanmışlardır. Hiç bir ha· 
sar yoktur. 

Hususi ınuhasebe 
Müdürü mezun 
Vilayet hususi muhasebe 

müdürü Yılmaz Dokuzoğuz 
bir hafta mezuniyet almıştır. 
Mezuniyetini Gaziantepte 
gt>Çİrecektir. 

Düzeltme 

Heyecanımız, bir sene 
evvelki 23 Temmuz günün· 
deki heyecanımlzdan en ufak 
bir zerresini bile kaybetme
miş hatta kat kat daha faz. 
lalaşmıştı. O gün, sembolle • 
rın içerisinde geçit resmine 
iştirak eden, renklerle şeh· 
ri güzelleştiren halk, sevin • 
cinden kabma sığınayor, ka· 
nı kanından canı canından olan 
anaıma kavuştuğu, ve artık 
anasının elinde r efoha,saa det 
ve botuğa kavşacağını,bakımsız 
kalan memleketini yükselte· 
ceğini, kafasını inkişaf etti 
tireceğini gördükçe, aklına 

getirdikçe sevincimiz biraz 

dah.ı parlayor, biraz 
daha çoğalıyordu. Bu parla· 
ma ve çoğalma tesiri al· 
tında geçen sene tam layıki· 
le bir bayram yapılmıştı. Bu 
sene de tahminlerin boşa 
çıkmaması, hakikaten bollu· 
ga, refalıa kavuşulması ve bir 
senedeııberi vilayetimizde 
yükselmeye doğru geniş a 
dlmların atılması halkı yine 
ayni heyecan ve sevinçle bay 
ram yapmaya ıevketmiıti. 

I~endi Cümhuriyetimizin 
Vt". kendi bayrağımızın altın 
d ., birleşen esnaf grupları 
elbirliğile daha güzel .ıeyler 
yaratmışlar, bayrama ııeçen 
se1ıeye nisbetle daha geniş 

1 

mikyasta iştirak etmiflerdi. 
işte hu birlil:lerimizin kuv 

veli, birbirimize karşı olım 
itimatlarımızın sağla.11lığı sa· 
yt>sinde <lüny:mm en karışık 
bir zam rıında bile hiçbir 
kuvv 't b. ıı eğlence yarat 

Dünkü sayımızda bayram 
münasebetile Belediyemizin 
köylülere 600 kişilik bir öğ 
le ziyafeti verdiğini yazmıştık. 
Ziyafet 1600 kişilik yazıla· 

maktaıı, neşelenip coşmaktan 
nıencde:medi. Çünkü etraf&ml 
zı kuşatan milli birlik duvar 
Jarı, aı amıza sulh ve siiku· 
nuınuzu bozacak, rabatimizi 
kaçıracak lıiç bir mikrop bı· 
rakmadı. Orııdan, ne beşinci 
kol, ne d~ beşinci kolun be 
şint:.isi değil. beşi birden s~-

cak iken bir tertib hatası 
olarak 600 kişi şeklinde çık· 
mıştır. >iizeltiriz. 

ilan 
Askerlik işleri 
1 - Bu Rene 1,2 leş. 940 da 

açılacak olan hesap ve mua· 
mele memuru okuluna şera· 

ferber olsalar, ııüfuı. etmek 
imkanmı bulamıyacaklardır; 

nitekim de bulamadılar. 
~EZE'R 

iti haiz 100 yedek subay ka· 
yıt edilec .. ktir. 

2 -lstt!kliler:n kaydı kabul 
şeraitini' öğrenmek üzere Şu 
beye müracıuıtları. 

Yiyecek ve elbise 
alınacak 

Kırıkhan Eğitmen Kursu 
müdürlüğünden : 

Kursun dört aylık ibtiyr•· 
cı olan 40 kalem erzakın 19 
Temmuz 940 ta açık eksilme 
ile ihalesi mukarrerdi. Fakat 
mezkür günde münakasaya 
talip çıkmadığıı1daıı ihale 10 
gün temdit edilerek 29 Tem 
muz 940 pazartesi gününe 
tehir edilmiştir. 

• 

de 7':> mı b~ıduğ~ surette a· rett~ alıcı namma (halesi f6 • 
lıcı namına ıhalesı yapılaca· 1 ,,..,. k . t kd. d 011 tın 

k 
· d' d pı a ... a~. a sı a ır e s 1 

ğı a sı tak ır e son arttıra· tt t hh"d" bak. kal• .. .. . ar ıranm aa u u ı 

nm taahhurlu bakı ka!mak mak şartile arttırma 15 güıı 
şartile arttırma 15 gün müd müddetle temdit olnnarRk tOı 
detle temdit olunarak 2,9, 9,940 tarihiııe raslayan salı Me 
940 gününe tesadı.if eden Pa günü a) ni saatte dairede 11,. • en 
zartesi günü ayni saatte dai pılacaktır: lıy 
rede yapılacaktır. Sabş pe,ıin para iledir. tV "' 

Satış peşin pa:a iledir art tırmaya girmek istiyenler g.ıl . 
tırmaya girmek istiyenler ga) ri menkule mukaddt!r kıyaıe •. 1 

ri menkule mukadder kıyme 1 ı 
tin yü:ı:de 7,5 nisbetinde tin yüzde 7,5 nisbetinde pel •t e 

akçası vermeleri veya ulı•sB c 
Pey akçasl vermeleri veya bir bankanın teminat mekttl 
ulusal bir bankanm teminat •• 

Kırıkhan Eğitmen Kursu mektubunu ibraz etmeleri la 
bunu ibraz etmeleri !aııll" 
dır. Hakları tapu sicilile ı•' 

müdürlüğünden : 
Kurs namzetleri için yap· 

hrılacak 91 takım elbisenin 
22 temmuz 940 ta ihalesi 
mukarr~r iken talip zühur 
etmediğinden münak<ısalOgün 
temdit edilerek 31 temmuz 
940 çarşamba gününe tt!hir 
edilmhtir. 

ilan 
Antakyan n Babatorun na· 

hiyftsinin Karbeyaz köyünde 
köprü mevkiinde şarkan Aril 
Halef garben yo! şimalen yol 
cennben Fazıl taı lalHrı ve 
Hctn zeytun meı,.,kiinde şar.:kaı 
Mehmet Hall~l Emin garhen 
Mustafa asker ~im len 
yol conuben yol \ ~ 

ıımdır hakları tapu sicilile bit olmıyan ipotekli alacak' r1, 
sabit olmayan ipotekli alacal .• 1. ı· hlarla diğer alakadaı:Iarın r. 1 "' 
lılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahipl~rinin pılı ~ 
irtifak hakkı s hiplerinin bu naklarını ve hususile faiz veoJş 
haklarını ve hususile faiı ve sarife dair iddialarını ilan tarilaİ' • 
masaı ife dair iddialarını iHn ~ den itibaren yirmi gün ı•~' dı 
tarihinden it;b ren yirmi gün fında dairemize bildirilaıeSI !lir. 
zarhnda dairt>mize bildiritme '4 

si bildirilmedıği halde satış bildirilmediği halde satış ~ ı 
bedelinin paylaşın sır.dan ha delinin paylaşmasmdan narif l 
riç kalırlar kahrlar. ~ 

Gayri menkulünevsafı Gayri menkuliin evsJ 
Antakyanııı dakik mahalle Mezkür tarla tahminen bal \ t 

sinde kain eski tanda taştan dönüm nisbetinde olup kili' ~ 
yapılı iki tahtani ve yine es vei inbatiyesi iyi derecede.~ , 1 

K d. . 'h 1 1 •·ır: '4' ki tarzda yepılı üç fevkani en ısıne ı a e ? an ~~ ~ .• ' 
ile bir mutfak ve kuru ve bu s~ derhal veya verılen nı~ "lt 
haneden çıkarılmış t•ski tarz ~ıtammda parayı verme j_ , 
da taştan yapılmış ;ki maga ıhal:-. karan fesh .. olu ıaı'~ ~)ı 

l . . :1 b' r ~endısınden evvel yuksek te J ~ \ı 
-z:a ~e .. av ın~n ıçılll e ~T . ımon te bulunan kimseye arıetıniş~ ~ı 
ve: u~u~ ~gaçları ha~ıdır . lduğu bedelle almaya razı " ~: 
Kenlıs n . ıhale ol~n ~ıms~ de sa ona, ı>lmaz veya b·ılıı!I' ' 
veyr verılen mt·hıl h1tamında 1- .. .. dd I ıe~ l 
paraya vermı•zs ihale kararı mazsu t ) gun m~ el t c eP 

f h 1 k k d 
. . d rar ar tırmaya çı.<arı ıp , 41 

bağ mevkiim-le şarJcan dere es o uııara en ısı .. en ev t' .. t'· d bı'' ı .. -ı .. k kl'f b I k son ar .ıranın us un e .,1 "İt 
garben Mehmet lskif Şimıden vel yukse le. 1 te u ur.an 10 kılır ikinci ih..tle ar•sıod•~ r 

çalı bağ mevkiinde şark n 

Arif garben Fazıl şimulen 
mehmet Sultanım c~nuben 
Hayrettin mutla Ali ve df're 

sahibi mülk cenub~ıı Hayro seyc arz etmış olduğu bedelıt fark ve geçmiş günler W~ 'l 

şeyh zeydan tarlalurilc mah· almayı rbzl olursa on~5 °1 ~18 ' yüzde 5 faiz hesap edilef~ ti... 

dut 4 parça gayri menkulün 1 ve.Ydd ti ut uk~azsa tt guıı ayrıca hükme hacet kal ıı> ~~ 
kadimeden beri ceddi!lden m,~ le e e r r arlt ırmay~ sızın dairemizce resmen t• lt\lk 

çı..-ar ıp en son ar ıranın u l ' 
· tik l t'l t • 1 k · 1 · · o uııur. ın a sure ı e ·sene sız o .a~a zermde bırakılır. kı ılrnle a .. . .. 1'iİıfl ~ 
tahıt ve tasarruf ve temlıkırı rasındaki fark ve geçmiş giln ~ayrı m~nkul~:ı tera U ~ 
de olduğundan bahisle An· ler ıçin yi'zde beş faiz hisap etmı~ vergı, ve.rusumu de t~ 
takyanın Karbeyaz köyünde edilerek ayrıca hu1.cme hacet yesi ve bilc~~le tapu ma:;-'. Jt.~~ 
Mehmet Balta oğlu Ahmet kalmaksızın dairemizce resen • rı ahcıya aı~tır daha .faz 9ı ı 

. tahsil olunur umat .nlm:.ık ısteyenlerll,7, ~ 
Baltanın yemden uamına tes G · 'k I" t k · tarihinden itibaren dairede i ~ ·ı l b" d b l d ayrı men u un em um . ,e " cı ta e ın e u unnıasın an t . . .. _ d"' 1 1. bulundurulacak şartnamı.:511 ~ ~ 
'h · ·d· 

1 
· h k k emlŞ ver..,ı veru:,urnu claı '9' .._1 

cı etı a~ ıyet. e:ı ve : u. ~ . u yesi ve bilc~m.le tapu masraf 940,550 sayılı dosyasınl'ııı•O l~l 
tasarrufıyderının tetk.kı ıçm ları ahcıya aıttır. Daha fazla racaalla Jaha fazla ın1lı 1 .J.• )ı 
!:1,8,940 gününde mahalline malUmat alınuk istiyenler 20, )Mnış olacakları ilan ohıll ~ 
tahkik memuru gönderilt:ce· 7 940 tarihinden itibarell açık d d 11 6

1 ~t 
· J b ı d h · ' . sında ava olunanlar a ~,,~ ' . 

ğm< en u yer er ~ arıcen bulundurulacak şartnumesıne il M · wl H 11a ""J~ "i 
bir •ıyni hak i~diası~da bulu ve 940, 884 numaralı dosyası 11f:sika:~~g~~ı u me~~&JI o;,ı ) 
unn va~~ ell~rııH~ekı b:lg_e· ıH müracaatla icap ~den. ~a ğn davetiyesindeki aıeŞI'. :1. 
!erle bırhkte tehkıkat gunun lumatı almış olacakları ılan tan anlaşılmasına binae

11tJJt' 
den evvvel Antakya tapu si olunur. lii~ 14, _ve 142 i~ci ın~,~ 
cili muhafızlığına veyahut o il an lerı ahkamrna tevfıkaO ıJ1 ~ 
gün mahallinde bulunacak me da ilanen tebliğat icrası l~!J 
mura müracaatları ilan olu· Antakyanın KastalHiristiyan riır verilmiş o\dnğundtel' r 

m .... hallesirıden Marin kızı Ve 940 tarihine tesadüf e t•'~ 
nur. .J l A Jr 

Tapu sicil Muhafızı dia ile O mahalleJen lyan şembe gunu 9,5 da ~rı ,il 
Marin oğullıtrı Kaysr ve nr aulh hukuk mah~eıJl;iı1~ 

Neşriyat Müdürü kadaşları hakkında Antakya haıır olmanız aksı ~'.J 
Selim ç~:LFNK sulh hukuk mahkeınesinde hakkınızda kanuni ~-

c.H.P.ınatbaasında basılmıştır yapılmakta .>lan taksim <lava yapılacağı ilanen tebht 


