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Meyve ve sebze 
meselesi 

A lman şefleri 1 Bulga1istanda 
• 

Hayfavels-
araszrı.da Alınan tedbirler 

Sofya 25 (a.a.) - Bulgar 
Ajansı bildiriyor: Bulgar hü· 
kumeti bu sene köylüden alıı· 
cagı mahsul fiatını yüzde yir· 
mi beş arttırmağa karar ver• 
miştir. Ekmek fiatt arttırıl· 
mıyacaktır. Bu seneki buğ· 
day rekoltesi geçen seneye 
nazaran yüzde yirmi beş 
eksiktir . Amele ücretleri de 
yüıde on beş artlmlacaktır. 

kenderiye 
pi 

eO 

~ ıiraat Vekaleti ihrucatçı
laro: parasız sandık veriyor 
rakat ihracat işini kontrol ve ıneyvele· 
tinıizin iç piyasalarda sü,-ümünü tt-min 

.. için standardizasiyon usuliinün 

ihtilaf mı var ? 
Londrn 25 A. A. ltalyan tayyar~leri 

tarafından bombar
dıman edildi 

r%, tatbiki lazım 
alı ~cyve mevsiminin en bol ı yahut meyv~ciler ve sebzeci 

Berlinden İsviçre gazeteleri· 
ne bildiriliyor : Hitl~rle etra 
fınclaki Nazi şefleri arasın • 
da son zamanlarda ihtilaf 
çıktığı söylenmektedir. Gö
rinğ ile Göbelz, lııgiltereye 
hücum edilmesine şiddetle 

muhalefet etmekte, Hariciye 
Nazırı Ribuentropla Hitler 
ise 1 n g i 1 t e r e Y i İs· 
tila için ısrar eyleme:ktedir
ler. Diğer birçok alametler 
hu haberin doğruluğunu te· 
yit eder mahiyette görülü · 

Bulgar heyet; Af man

Kahire 25 (a.a.) - İngiliz 
karargalu bildiriyor: Dünkü 
çarşamba günü 10 düşman 

tl\yyaresinden mürekkep bir 
filo Hayfa limamnı bombar
dıman etmiştir. Bu bombar· 
dımanda 46 kişi ölmüş ve 
88 kişi de yaralanmıştır. 

Y,. • en verimli zamanında bu ı b. 1-~ · b · · k 1 ·· U • er ır ıgı u ışı p!! a a uze 

yaya gitti 
Sofya 25 (a.a .) - Bulgar 

Başvekili ve Hariciye Nazırı 
yarın tayyare il~ Berline 
hareket edeceklerdir. Başve· 

Almanlar bir F ı ansız 
gemisini batırdılar 

Yoruz. Hat~y~n. nefı~ mey rine alabilir. Anbalj mese 
Al' Ve sebzelerını ıç pıyasa· lesi d~ Ziraat Vehal3tin\n 
gıl . tanıtmak ve sürümünü gönderdiği nümunelik san · 
aıe , ln etmek için meyve ve dıklarlu halledildikten sonra 
1 • •eb ·ı b. ı· ğ" . f r ' pe 1 ·le zecı e~ ır ı bının !!h~ ı· Hatay mahsullerinin her ta • 

1sB geçmesı ve u mu tın f k" b · ·· k"' f' t 
ktıl l . 1 ~ ra a sev ' ve ugun u ıa -

. e ıle meşgul olması a· 1 'k" h tt ·· · ı · d arın ı ı ve a a uç mıs ı · 

11
, ~r · _ ne kadar yükselerek müstah 

aLer aldığımıza gore, silin eline bol ve dolğun pa· 

yor . 

Romen nazırları Sals· 
burgda 

Berlin 26 (a.a.) Romen 
ır Baş•ıekili ile hrtriciye 11 1\ Zın 
dün akşam Salsbur~a varmış 
ve Hitlerle Kont Ciyano ta· 
rafından ayrı ayrı kabul ed ı l· 
mişlerdir. 

kil Popof bugün kral ile Londra 26 (a.a.) - lngi· 
uzun bir mülakat yaptıktan Jizlertara fmdnn zaptedilen 
sonra Türkiye, Yunanistan, Fransız donanması mürette· 
Romanya ve Yugoslavya el· batından 1300 Fransız zabiti 
çileriyle görüşmüş daha ile askerini hamil olan hir. 
sonra Alman ve İtalyan el· 

Fransız vapurunun bir Al· 
çiJerini kabul etmiştir. ak' •tt Vekaleti, bilhassa şef· · k" 

'le i . "b' b k b ra geçmesı muhakkaktır ı, 
11~; ~e saıre 1 

gı. ı çak u d o· bunun da köylü ve bahçeci 
Ole ·ti me!ve erı sev e e • Ierimize büyük kar temin 

e ·}lil ere hır yardım vt: kolaylık edP.ceğine şüphe yoktur. 
rı •le üzere parasız model ~==!!!!:!l!I==~====~======~====~======~==~==~ 

.d1klar göndermiştir.Veka Altı ayda dı~·cır ıdan ne aldık 
be' il damgasını '6 .taşıyan bu 

•q •klar 3, 5 ve 7 kiloluk ne saltık? 
rı \~telif hacimlerdedir ve 
J ~~ edenlere istediği mik · 

S ,'tt perasız olarak veril • 
~ ~ ledir. Bu damgalı sandık 

ihracatımız ithalatımız d 21126 milyon 
lira fazla 

&J' ~· sevk edilecek meyveler Ankara 25 A.A.- Tica 
de il. :ıı ltt demir yollarında da ret V t!kaletinin neşrettiği 
~ ı.}\tcuz tarifeye tabi tutul · bir istatistiğe g 5re, geç P.n 
ti ktldırlar. 6 haziran ayı içinde yabancı 

e ,~ ~~atayın en mühim irad memleketlere 5 milyon 80 l 
~~~ ~ ~tıaklurından biri olan mey· bin liralık mal ihrac edilmiş 
jŞ ~ 

1 
\ıe sebzelerimizin iç piyasa· buna mukabil ayni müddet 

1 <' ~ q Ve en uzak köşelere ka zarfında 6 milyon 200 liralık 
1tıJıt' t bu suretle sevki kolay· Tthalat_:yapılmışhr. Fakat1940 
te~· lıbaktadır. \senesinin)Ik:,6 ayı zarfında 

eO >. Yalnız aıaka<lnrlann na· yurdumuzdan 'dış memleket· · ,. '1t , 

bı'~, ~t 1 
<likkatini çok m~lıim lere yapılacak ihracat 66 mil 

~'·o ti) noktaya ceıbetmek ıste· yon 648 bin lira, buna mu· 
ıÇI ' : 
,e~ ti· . 0 ,~ ,.Jıırn meyve ve sebzecile 
: ~~lld: tskidenberi kökleşmiş 

~ kotü bir adet var : Ha 
"~ot ~tı "hYahut dışarıya sevk edi 

'deli ~ CthRngi bir meyve ve· 
'st t-ı,'ebz sandığımn üst ta • 
l• ~ ~tjtıa eu iyi veya iri cins • 
J ,9 ~11 konur, alt kısmına da 
~ ' e~ bftna neviler doldurulur. 
"'e ~ ar 

Paraşütçü
/erimiz 

Konyada göteriler 
yaptı 

Konya 25 A.A.- Bu sa· 
bah ,\ört motörlü bir tayyare 
ile burttya gelen Türk para
şütçüleri paraşiitle atılış tec 
rübeleri yapmış ve grup ha· 

kabil ayni müddet içinde meıı 
lekete yapıları, ithalat 40 
milyon 630 biıı liraya baliğ 
olmuştur ki , buna nazar •il 
lehimirn 26 milyon lir.ahk 
bir fark var demektir. 

Geçen s"! rı eni n ilk altı a 
yı içinde )7 ınılyon liralık 

!ihracata mukabil 68 mily.on 
liralık ithalat ·yapılmıştır ki 
hu rakamlara göre memleket 
aleyhine 11 milyon liralık 

bir açık farkı vardır 

Amerika 
Harbe n1utlaka 

girecek 
Nevyork 25 A. A. 

" Nevyork Tayms ,, gaze te 
siııin yazdığına göre , Ame· 
rikamn harbe g irmesi bir 
ihtimal değil, lıakikatt i r . ~ '4, d·· ın, iç ve dış piyasalar 

fi .. ,o ~~~ l.lnyanın en nefis ve en 
,,... . ~t\i h 

l 11.J,• lııı rna sulü olan Hala· 
ıı t~ llı('y b ı . . I 'llhr . Ve ve se ze erının 
fi D ~ ,•~ b~1hni berbad edeceğine 

linde atlamışlardır .Aralarm· Aınerikada ınecbuı i as • 
da bir de kız paraşütçümüz bu kertik kanunu projesi bu lıaf 
Junan tayyarecilerimiziıı bu ta içind e ınecli~e verilecek· 

man deniz botu tarafından 
Çinliler sulh teki İ batırıldığı haber verilmek· 

fini reddettiler tedir. Avam Kamarasında 
Şanghay 25 A. A. - bu mesele hakkında beyanat 
Çin ricali tarafından ya· ta bulunan Bıhriye nazırı 

pılan bir toplautıdı.ı, Japonya bu çok elim hadisenin kur· 
ile bir sulh akdi için lngil· hanlarının 300 ü bulacağm• 
tere tarafından tavassut tek dan korktuğunu, İngiliz 
lifinin rdddine karar veril • gemilerinin imdad işa· 
miştir. Meclis. Çinin Japon I retine koşarak 1000 k" · · k h . . . b ışıyı 
yadya ardşı ar~. ıçınk ._ıca ' kurtardıklannı söylemiştir. 
e- en yar ımı gorme uzere ı 

Sovyetler birliği ile Ameri .. 1 

kaya bağladığı ümidi muha· 
f azaya karar vermiştir. 

Diğer taraft;m Çin Hari· 
c iye Nazırı namına söz söyle· 
meğ~ me~un bir zat gezete 
!ere verdiği beyanatta İngi • 
!izlerin Japonya ilP. Çin aley· 
lı ine yaptığı aulaşmayı protes 
o eylemiş ve he r ne olur· 
s.ı olsun Çinin sonuna kadar 
mücadeleye devam uzmiııde 
1 ulunduğunu söylemiştir. 

EN SON DAKiKA 

Amerika 
Ayda (3000)ta,yya 
re imal ediyor 

Italyan tebliği 

Roma 26 (a.a.) - hal· 
yan resmi tebliği, Hayfa ve 
lskenderiye limanlarınm bom
bardıman edildiğini her iki 
üs de ve Hayfadaki petrol 
tasfiyehanesinde yangınlar 
çıktığını Şimali Afrikada ~ç 
İngiliz tayyaresinin düşürül· 
dü~ün:i ve bir İtalyan deniz· 
allı gemisinin üssüne dönme• 
<liğini bitJirmı-ktedir . 

ı"S 

Romanyadt.· 
Yehudiler kovuluyor 

Bükreş 26 A. A. - Alman 
ajansı bildiriyor: Besarabya 
ve Bukovinah yehudil~r, beş 
gün zarfında Romanya top• 
raklarmt terke davet edilmiş 
!erdir. Romanyaya kalan Bu· 
kovina kısmındaki yuhudile· 
lered tecrid edilmi~lerdir. 

r.4' ~ ı n . 
10ı lıt etıce fiyatların düşme 

o_ı.ıl >cı~ Sebep olacağına şüphe 

-~ ~::· 

atılışları sahayı dolduran bin tir. 
lerce halk tarafından d~rin 
bir alaka' ve nv~mııuniyetle i n gHterenin Amerika· 

Vaşington 26 AA. - Bir 
l t>ş\k Amerika Maliye Nazı· 
rı Sorgentav gazetecilere be 
yaıı!ltt a bulunarak, lngitere 
taraf ındaıı Amerika fabrika 
farına yapılan muazzam tay 
yare siparişlerini karşılamak 
için yeni fabrikalar kuruldu· 
ğunu, halıhazırda Amerika· 
da ayda (3000) tayyare imal 
edtlmekte bulunduğunu ve 
bunların lııgiltereye satılma· 
sına müsaade edildiğin\ söy 
lemiştir . 

Kral Karol dün demir mu 
bafızlarm liderlerini kabul 
etmiştir. 

O" teııaleyh memleket 
• 1 ıııa ' . ti ~ ~t v, çok zurarlı netıce· 
ııı'ı,4 ~ij -ı~~n bu fena ddetin önü· 
1 fi )'"- alc ve gerek şehir pi 

efl ıJ ı,t, nd, Vt: gerek iç pnar· 
t~ 1 ~~t~e".k edilen meyve ve 
• 11116 ~ii~ trı standardizasyon u· 
I'"' '~, ~ • :3 • ~C> ~lllak auretile tasnif 
~, ~lit 11~0lca tabi tutmak ge· 
f • a ticaret odası ve • 

seyredilmiş ve alkışlanmışlar dan aldığı motörler 
drr. ı 

Yunan matbuatı Londra 25 (a.a.} - ngi· 
Atina 26 (a.a.) - Yunan liz mübayaa komisyom.ınun 

gazeteleri, birkaç gündenbe- şiınpiye kadar Amerika1fon 
ri İngiliz resmi tebliğlerini s~tı n . . aldığı tayyare rno· 
neşretmiyerek yalnız Alman torl e rının saylSI 12125 e 
ve İtalyan t~bliğlerini neş • \ b ı li ğ olmuştur . E'.~ so~ı sıs 
riyle iktifa eylemekte:dir. tem olan b~ uıot?rlerın tay· 
Bu vaziyet dikkata şayan ve \ yare montaıı lngılterede ya· 
ehemmiyetli görülüyor. pılmaktadn:. 

Bu hesaba göre Amerika 
sene<le 50 bin tayyere imal 
ed!!bilecek vaziyettedir ki, 
bunun 36 bini ıngilter~ye ve· 
rilerektir. 

lngiliz parlamentosu 
nun gizli celsesi 

Londra 26 (a.a.) - İn· 
giliı parlamentosu önümüz· 
deki salı günü siyaıi vaziyeti 
görüşmek üzere gizli bir cel• 
se akdedecektir. Gizli celse 
akdi parlamentonun arzusu 
üzerine yapılacaktır. 



Kurtuluş bayramı münase
betile 

BÜYÜKLERiMiZE ÇEKiLEN TAZl:\'I 
VE ŞÜKRAN TELGRAFLARI 

Reisicümhur ismet Inönü 
ANKARA 

Kırk aınrlıkTürk olan yurdumuzun Kurtuluş birine& yıl· 
dönümü 23 temmuz günümüzü kutlarken bütün Hatayhla· 
rm minnet ve şükranlarını sunmakla şeref duyar elleriniz
den öperim 

C.H.P. İdare beyt-ııi Reis Vekili 
Samih Bilal 

SAMlH BiLAL 
C.H.P. iDARE REiSi VEklLI 

Halayın anavatana avdetinin yıldönümü münasebetile 
vaki tebrikinize Refaicümhurumuzun teşekkürlerini ve mu· 
vaffakiyetler dileklerini ar1ederim. 

U. Katip 
Kt-mal Pedeleç 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi RlY ASETlNE 
ANKARA 

Biz Hata}hlan hakkında göstermiş olduğunuz yüksek 
alaka neticesi Anavatana kavuşmuş ol.fuğumuz 23 temmuz 
günün{i kutlarken şükran ve minnetlerinizi sunmayı borç 
bilir d~rin saygılarımı sunanın 

C.A.P. İdare hey~ti Reis vekili 
Samih Bilal 

SAMiH BlLAL 
C.H.P. iDARE HEYETİ REiS VEKiLi 

ANTAKYA 
Hztay kurtuluşunun yıldönümü münasebetile izhar olu 

~ narı hissiyata teşekkür ~der saygılarımı sdnarım. 
T.B.M.M. Reisi 

M.A. Renda 
C.H P. GENEL SEKRETERLİGİNE 

ANKARA 
Hatayın anavatrma kavuştuğu 23 temmuz birinci yıldönü· 

münü kutlarken bütün Hataylı kc.rd !Şlerimiıin hürmet ve 
şükranlarını arzeder sonsuz stıygılarımı sunarım. 

C.H.P. İdar~ heyeti Reiı vekil; 
Samih Bilal 

HATAY C. H. P. VİLAYET İDARE 
HEYETi RE1SLlG1NE 

Hatayın Anavatana kavuştuğu günün yıl dönümü 
nıürasebetiyle- gösterdiğiniz alakaya t~şekkür eder sev· 
giler sunarım . 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Errnrum mebusu A. F. Tuzer 

C. H. P. GENEL SEKRETERLl~lNE 
ANKARA 

Lozanr esen bir zaferin t•seri olan bu gün mesut ve 
müraff alı Anavatanın sıcak Vt! güçlü "ucağında büyük 
Millı Şefi yad ve temsil e ::f, ıı Hatayhlann sarsılmıız bağ 
Jılıklarırır, iııan ve güvenlerini tekrar ve ırzederim. 

Antakya Halkevi Reisi 
Samih Azmi 

SAMJH AZMİ 
HALKEVİ REiSi 

ANTAKYA 
Yurduıııuza t•n güzt>l bir i~tikbal hazırlayan Lozın gü· 

nü ınünast-betile ~Öslt•diğirıiz hassasiyete teşekkür eder 
sevgiler sunarım, 

C . H. P . G~nel Sekreteri 
F..rzurum Mebusu 

A. F. Tuzer 

Adliyede genileşkilô:t 
Bir kısım hakimler değişti ve bazı kaza· 

larda asliye ceza hakin1likleri lağvedildi 
Hassa, Kmkhan, Reyha· Sııbit Som!ürk, İskenderun 

niye kazalarındaki asliye hu· müdciı-iu:numiliğine terfian 
kuk ve asliye ceza hakimlik· Mersin müdd<leiumumi mua· 

leri lağvedilert"k bu üç kaza vinlerinden ııaki Özel Antak· 
merkezind! birer asliye mün- 1 ' ya ağır ceza azalığına Antak· 
ferit hakimlikler ihdas edil-

ya sulh hakimi Hikmet ÔZt'r, 
miştir Hassa hakimliğine H 

atay müddeiumumiliğine 
Hassa hukuk hakimi Şemset- terfian Diyarbakır müddeiu
tin Tukbany, Kırıkhırn hakim· 
liğine Kmkhao ceza hakimi 
Rağıp Otaç, Reyhaniye ha-
kimliğine Reyhaniye hakimi 
Mehmed Ali Altınay Antakya 

sulh hukuk hakimliğine krfi
an Antakya ceza azasın<lan 

mumisi Hidayet Demirr.an 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çt-:LFNK 

C H.P.matbaasın<la basılmıştır 

~~:k~ :~~~!:~=u~ f !~~ibraz etmeleri lôzım-1 Vakılla!'!~rlüğünden: 
dan: dır. Hakıarı tapu sicilile sa· Affan caddesinde camii ke 

ipotekli olup paraya çevril· bit olmıyan ipotekli alacak- bir vakf ındaıı bir dükkan!• 
mesine karar verilen ve te· lalarla diğer alakadarların ve Meydan ve Mahremiye caıııiİ 
mamma yeminli ehli vukuf irtifak hakkı sahiplerinin bu vakfından dükkan ve arsala· 

haklarını ve hususile faiz ve me rm 940 icarları bir hafta tefi! marifetile (16000) onaltını bin ,n 
1. k kd k k sarife dair iddialarını ilan tarihin dit edilmiştir. lhales'ı 1,8,9~ V, ıra evra ı na iye ıyrnet tt 
d .. 1 M h den itibaren yirmi gün zar gününe .raslayan \'perşembe ir ettırı en Antakyanın a • 

fıııda dairemize bildirilmeleri günü saat 13 te vakıflar id•· sen Arap mahallesinde, 3 Ün· 
k bildirilmediği sur('tte satış be resinde icra olunacağındtıO tett cü mınta ada kain aşağıda ıt 

fı delinin paylaşmasmdaıı hariç isteklilerin mu"racastları ı'laO ~rı evsa yazılı (747) numarah bir 
kalırlar. olunur· da"e evin tamamı açık arttırmaya ( ~ 

konulmasına 26,8,940 günü:-· Gayri menkulün rz· aız Ctli 
f ) 1. 4 , ~'ta 

ne rasleyıın pazartesi günü saat evsa 1 P.T. T. Umumi müdürlüğünde~ ~blu 
9dan 12 ye kadar dairede açık Kışla caddesi üzerinde ka ıdaremiıv en aşağt orta mektft q,..

1 tt · d'I k · İn ve temamı 330 metre mu Lı ·•• ar ırması ıcra e ı ece tır. mezunu olmak şarti-le müsal.I" llıua 
arttırma takdir edilen kıyme rabbaı genişi ğinde ve dört ka ile stajiyer alınacaktır. BuO' ~YYe 
tin yüzde 75 ini bulduğu su· kısımdan ibarf!t ve her kısmı l:ıra verilecek iicretle mü-'' ~k 
rette alıcı namına ;halesi ya bir dış yani sokak kapusunu bakaya iştiraL- için aranacs~ dcı~ 
pılıu .. ağı aksi takdirde son havi olup birinci kısım cadde vesikalann nevi ve mahiyeU . 
arttıranm taahhüdü baki kal üzerindeki kısmı 26 mP-rdi- vilayet P. T. T. MüdürlüğiiO' ~~o 
mak şartile arttırma 15 gün ven ayakla çıkılır4 oda 1 so- den öğrenilir. imtihanlar• tok 
müddetle temdit olunarak 10, fa hamam mutfak ve bir ki· vilayet rnerkezleriııde}ağust~ ~ba 
9,940 taribiııe raslayan salı ler ve .odalarla sofa pakit taş perşembe günü saııt 9 da bil ~ıı 
günü a)•ni saatte dairede ikin la döşemeli içinde alektrik lanacaktır. Talip!erin evra"1 bi, 
ci arttırmast yapılacaktır: tertibatı mevcut ve aşağı kı- müsbitelerini tam:amlayı~ ''ın 

Satış peşin para iledir. Art sımda iki oda ikinci kısım Vilayet P. T. T. Md, Iüklefl 't 

hrmaya girmek istiyenler gay fevkani 4 oda bir hamam b:r ne müracaatla isim ve adr; ~de 
ri menkule mukadder kıyme mulfak bir ki er bir sofa ve !erini kayıd ettirmeleri Jüııl' 
tin yüzde 7 ,5 nisbetirıde pey her tarafı pak il taşla döşemt> mu ilan olunur. ~ ~Gd 
akçası vermeleri veya ulL•sal li elektrik tertibatı mevcut 0 Bir muhasip alınac~ ''~i 
bir bankanın teminat mektu lup her ikikısmın altında4rnağ; Maarif .\ıtüdürlüğünden: ~kırı 

!za olduğu ve üçüncii kısım Affan v .ı - Kırakhan. -. Soğuks'1 1~ll 
Diğer tayin ve caddesi üzerinde olup ayni egıtmen kursu ıçın bir me'~ ~ 

nakiller binanın alt kısmmda olup:iki o muhasip alınacaktır. ~tt~ 
Kadastro müdiirlüğü fen 

memurlarından Hayri Gökpı
nar tapu sicil müdürlüğü fen 
memurluğuna, Antakya has· 
tanesi eczacısı iken Mu~la 

hükumet hastanesi eczacı· 

lığına nakledilen lsmail 

Hakki Akbarlası Tar · 
sus hastanesi eczacılıkına 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Siiveydiyedc bayram 
çok parlak geçti 

Süveydiye mu ha birimizden 
aldığımız bir mektupta kur· 
tuluş bayramı ilt: Lozan gii· 
nünün, Hatayı'1 lıer tarafın
da olduğu gibi,Siıveydiyede dı 
çok parlak ve coşkun m ra 
simle kutlandığı ve lıer iki 
bayramda nahiye müdürünün 
heyecanlı iki nutuk söyliye 
rek bu kutsal günleriıı mu -
nasını tebürüz ~ttirJiği ve ya 
pılan merasimin şimdiye ka· 
dar Süveydiyede görülmemiş 
bir ıekilde cereyan ettiği bildı 
rilmektedir. 

da bir mutfak ve ufak tarzda 2 - Aylık ücr~t 75 JiraM tt 
bir havlısı olup 4 üncü kısmı Ve daimidir. tuın 
Affan çıkmazında ve eski tarz 3 -- Taliplerin muhase~ ı~ 
da yapılı iki oda 1e odala,.ın işlerinde çalışmış olması, dl' ~ılı 
üstü eski tarzda yapılı taht tedavi! sermaye be•abatı ~ ~ 
olup bir mutfak bir ah1r ve muzaaf usulü bilmesi, mub• ~,k 
taşlu dö~emeli bir havlusu siplik yapacak durumda o 'ıo 
olduğu ve her 4 kısma ait ğuna dair resmi daire~ 
bir masura suyu mevcuttur: müsbet vesıka g~tirmelr.rı ~ 
Kendisine ihale olan kimse deı zımdır. 
hal veya verilen mt"hil içinde 4 - Talipler birden fa~ ~~ 
parayı vermı•zse ihale kararı olduğu takdirde imtihan el l t 
fesh olunarak kendisi .. den ev ıacaktır. ~ "llrı 

vel yüksek teklifte bulunan kim 5 - Taliplerin 29,7,940 
st>yt: arz etmiş olduğu bedelle rihi ne kadar ;d .. remize / ~lt 
almaya razı olursa ona olmaz raı:aatlaır • ~~ 

ve.ya bulunmazsa 15 gün Gündüzde 
müddetle tekrcır arttırmaya 
çıkar lıp f'n son arttıranııı üs ŞANGHA Y ESRAR1 'ta 
ıü ı l bırakılır ve iki ilıa!e n- I3üyiık casus filmi Pek!~~ [G 
rasındaki fark ve geçmiş giin da: Türkçe ~özlü Şark rııtJsı tı ~ 
lı 'r ıçin yi zde beş faiz hesap l; Zr. YNEB1 V1 ,,,,,/.. 4111 

ecliıe·ek ayrıca hti'<me hacet maHimat almak istiyenle~ ~ ııı~ 
kalmaksızın dairemizce resen 940 tarihinden itibare ı Jaıt ~ 
tahsıl olunur, ıçık bulun<lurulacak şartını ~ 

G ıyri menkulün terakıim ne ve 940, ı 159 sayılı doS ~ 
etmiş ver Jİ ve rüsumu del lali ~a r11ü racaatla daha ziyad.~ l~ 
ye ve bilcümle tapu masraf luınah almış olacakları 1 ~~ 
lan alıcıya aittir. Daha fazla olunur. ~~ 

Vaki/ mülkiyet ilanı '~ , ~ ~ 
Muvak~ d, 
temin~' ~~ 
Lirs ,.., b~ 

Tapu 
Cinsi, vakfı No: Mevkii 

Araa , Kurmalı mescidi 3,441 Affan caddJesi 
" Kantra camii 4.1252 Şirince mahallesi 
,. Şeyh mehmet camii 5,1218 Şeyh Mehmet mahallesi 
., Tüveroğlu mescidi 5,970 Sofulararap' mahallesi 
" Şeyh mehnıet camii 5 .177 ğ Affan caddesi 
., ~alep Osmaniye 3,1188 Dut dibi mahallesi saha 
,, Şeyh Kubbe tekke 4, 1852 Kana vatarab mahallesi 
,, Sofular çamii 4,1961 Sofular mahallesi 
" Halil ağa camii 2,99 Şirince mahallesi 
,, " ,, " 2, 107 K'tnavat islim mahallesi 
" H. Süleyman Davut 3,8/8 Kantara mahallesi 
" Sadık efendi mescidi4,91 Camii kebir mahallesi 
,, Şeyh ali cemii 4,1802 Rekkabiye mahullesi 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
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" • ,, 4,1803 n ,, 25 lllllY.':4 
Yukarıda yazılı 14 parça vakıf gayrı menkulün mülkiyet satışı 11) gün uıal! d 

ihalesi 3 - 8 - 940 tarihine rastlıyaıı Cumartesi günü saat 12 de vakıflur idaresıf1 
isteklilerin müracaatları 


