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Q ~ CELENk 
ltt~~l•te alt Yazılar 

ile ~at MGdOrQ adtna 
~ti' tıd•rllrnelidir 

Per~embe 
__.__.__ -

Abone şartları ı 

Oatıllda yellı~ı 5 lir~ 

... Y;ıbancı merqleketler .. 
8 lira 

ilini :: rıı1 nar kalim-. · 
ıln j Jıl ~ kuruş ahnı,. ldiı011 - . _, 

Q Yen Yazllar 
"• 

1 -•rllrna~ 
Ôuladan aonr k 11 9• ar uOnlQk siyasi halk gazetesi - TESiS 

ADRES~ı YENıBllN --· ANTAKYA - Telefon 
SA YIS 2 K lJ l J S r J ~ 

TARiHi 1928 YIL 14 SAYI :)209 Ucr at PfJ~ı.ıdir :-· 
Ginil nooen eayi•.,.-4 

10 l<ur u9'u" -·-
'!!!!$ 79 

~ne Pahalılık -
ese lesi 
li~r &" 

Parti Kaza Kon
greleri ~lıın ' eo.un lıiruz daha 

~ il h\" alabildiğine- yül-
~ UYat not 1 
1111~ tı· t"' ıu ılığı kor 
'l\ı dur ır şı-kil alıyor 
tı Unı ~ · 
Llı fak· arşısında yal-
"t ır Ve b' d cie~il sa ıt gelirli-
L.~ acı a~1°

1 ~~ ha ili aileler 
-er. llilh duşun mektedir-
~k &sıa en . r J 
'il hıaddel . 'P ı at yiye-

1.ıktn <>I erıne yapıl 
~-tııunıu~n zanııar akl~ 
~e Varın varecek bir rad 
.~ RUrı ~•Ştır. Bu ayın 9 

~ •tıllhı ~~S kuruş' Yatı 
~ "0 30 1 

1 ~su 1 O uncu 
eı2i"-.' 1 ınci gUııü 45 

)"L -.,;ı KUnu d 
~ .._8el<ti Ve eSO kuru!Jö 
tt)tç hı 7.aruıi bir ih-
ktr•k :ddesi olmaktan 
~lie ı~:rp ıengiolerioe 
t~ t•ki: 8 bir madde ot
~'lıı .. Ve orta hal'i has 

.. Ule v · . 
e pırınç ~'Or-

~ )Ok~'da ettiklerine 
~ ' ·Ur. Çünkü be ~ bakkallarda .12~ 
:~ 8a\ılan · · k, Otı k Pıt ınç her 
-~ Uru ' \ l/o k t Yükseltilerek 
h... 't• b llru'a kadar sa-

l'""ll kll..1 Bşlannııştır H 
~ '""eme k • er 
dı ~dıt . adenıe arttırı-

85 ı. y fıatıarı da . 
111,L ''-ruı U şım-

"1'dı zerinden satıl t r. 
)~ IJ~•rıda 
t'L k llıadd ~a~nız Uç yi-

" DiL t'ltlQı IJl. t te "'~lerdik . ısıt ola 
~ ~tıla · K:losu 50 
llru n Patates . 
"•b· '- g ıli ıle 15 
ı •. •len 1c~ ~tedarik olu-
'""l a <>nıurü 4 ~ atılan ' kuruş-
ı ~eteri ~tıııu ve diğer 
h.L 

1'asJı e~ . bu ötçü 
~'4fld•1.1 labıhriı lsk~nde-

r t k ntakya 
(JtQ " Yolcu Ya .kadar 
'O llıobn licr ~IJıoa 5 !lira 
l ~lc,8ek etı a andığını 
'41ır. hayret • t 

e rneme-
......_~. 

deıı •atlar n .. 
~o YUkıeı· ıçırı ve ne-
,. lltroı 'Yor, Huni 
"~·ı etrn k arı 
'' llıidir·.ı e rnUmkuo 
~ . 

lıiçı ıatıarın 
il \'e ban . alabildiğıne 

,,_ 1'11k~elt· ı ~· Ş&rllar ultııı-
""q'lı 1 dı~i . 
'I YOkt -. ııı tahlile lü 
.,• ııııı ' ~-urb. Bu hal, son 

t · ·~r eat 
lrııl' b i Jlıı., ka-

il İtı aşı boa b '-t &afsıı v trukı-
l~Utki.irı· ve . . soysuz fır 
"'.'1 b erının 
~ ll lıır k . lll'Yda. 
\. ıtt k ~ ıstedi~leri 

ı O~lurnıalarınd . 
Kelen an 

"'-·lüyı,. •hllksızJı. 
.. ~İr ~~ Uı ı>ertiri bir ör 

· ı::.hnd k" . . e ı .yiyecek 
erı ·ın . 

'kılnıa<IQ kıloauoa 
118r ıon 

Pazar günü başllyor 
Ciirnhuriyet Hulk gurtisi Knza Kongrelerine ayın 

18 inci pazar günü başlanacak ve heruün bir kaza 
kongresi yapılmak Yuretile 24 ilk teşrln v,ünü kon
rreler sona arecektir. .l\.azı kongrelerinden sonra Vi 
~~et ko~gresi yapılacaktır. Bu kongrenin günil he
~uz tespit edilmemiş olmakla beraber son teşrin veya 
ılk klnun ayı içinde yapılması muht~ıne!dir. 

Belediye seçimi 
Bu akşam Vilayetin bütün 
bölgelerinde sona ermiş 

bulunacakhr 
Belediye lleçimi için son yapılan uzatımı müdd..:ti 

bu a~':'!D sona etccek ve Be\:İm bitmiş olacaktır . 
Son. ıkı giln içinde Dörtyol ve Reyhaniy kau1arın
.lakı. ~eçimler de sona ermiş ve Cümhuriyet Halk 
Partısı . n~mzetleri ittifakla seçilmişlerdir. 

Şeh~ım11.deki seçim de bu akşam sona erec~k \"e 
reylerın hHnifioe başlanacaktır. 

. Tasnif netic~sinin yarın belli olması muhleme:
<lır. 

muntazaman 15 kuruş ekli 
1 yen hu soysuzlar, bblki 
1 Yakı.oda başlarına inecek 
1 ~eınır yumruğu çok iyi bi 

hyor ve o umana kndar 

l olsun fakir halkın sırtın
~a~ keselerini bir'lz daha 
şışırmek için hayasızlığm 
son kertMine varmakta 
k d"l . en ı erınce bir ınaoy.ur 
görmüyorlar. Bunıar "Ar-
tık r · ı • ye ışır . ., diye sorguya 

1 cekihnciye kadar da b 
hal b<\yle Sl,rUp gidecekt rr. 

Geçen yll bu mevsime 
nazaran fıallar ın az 
dört. bet kat yükselmiştir. 
-Dünya savaşı dbvam 
ederse-gelecek yıl bu ·· 
k" f gun 

.u ıatları arıyacağımız da 
hır hakikattir. 

Bu lı:.liıı böylece de
vanı edip gitmesine &öı 
yumul~ayacağına, e&ıısh 
Ve radıkal tedbirlerin alın
~ak Uzere bulunduğuııa 
ş~ıphe Yoktur. Fakat bu ke 
bBınltedb"rl ·rlahnıncıya kadar 

e t!diyenio 'd · k ' e e hıevcut 
anunlara dayanarak c.er-

ha: harekete g"çmeai, yiye 
~k ~e yakacak ma~deleri 
u~.eddrır.de sıkı, devaınlı ,.ve 
cı t . b. 
b 1 . ır 1 onlrol ışınc 
JŞ aması zımanı gelmiş 

ve hattat ltt çmiştir. 

Kafkasyada 
Al nan ilerleyi~i de 

vc.m ediyor 
Harli • ı 15 A.A.- Dür. 

kü Alman resrııi tebliğine 
göre, Atman kıtaları ya~
mur ve so~uk mevıiminin 
başlamış olmasına rağmen 
!!eri hareketine devam et-
mektedir. Yeuide.1 60 
blokhavz zaıptedilnıiştir. 

Ltponya C"pht"sindeki 
S11Ya~lara yığ aur ve kar 
pek ziyade tt>sir yapmak 
tadır. Şiddetli yağmurlar 
sonbııbar çamurlarım meıy 
dana getirmiştir. 

Irak Ba~vekili Ka 
h;rede 

Londra 15A.A.- Irak 
Başvekili ~ .ıri Sait Paşa 
bayram tutilini geçirmek ii 
zere Kahireye g tmiş ve 
dün öğle y~m~ğini ı\meri 
kan Elç'giJe beraber ye
miştir. 

Afrika Başvekili 
Londrada 

Londra 15 A.A-·Cenn· 
bt ofrika H!lşvekili Mare
şal Smut dün bir uçakla 
Kı.hireden buraya gtılm ·;
t\r. Mareşal Smut lngiHz 
devl~t adamlarile görüşe
cektir. 

Posta kutusu 2' 

Karadenizde Al
mf].n denizaltıları 
İngilizlere göre, Almanlar ka

radenizde gemi tezgahları 
kurdular 

Londra 15 A.A.- İngiliz iktisadi harp nazm Vt>r· 
dilli bir dem~te, Alman ueniz ~inşaat tezgahlarmm 

' işçilerile birliıde Karalienizdeki limanlara inakledilt"
rek orada işe başladıklarını söylemiştir . Nazıra gör~, 

Kııradenizde faaliyette bulunmak ilz'3re Alman deniz 
altıları da bu tlenize ge~irilrniştir. 

Fon Bok tevkif edilmiş 
Moskova 15 A. A.- Tass ajansı biidiriyor: 
Ho::nüz t~yyiit etmiyerı bir habere göre, Stalingrat 

taarruz'anvdd muvaffak olarnıyan Fon Bok, umumi 
.karargahta Hitler tardmdan tevkif edilmiştir. 

Amerikada ayda beş bin uçak yapılıyor 
Vaşington A.A.- 15 Amerika H1riciye nazırı ver 

diği bir demeçte, Ruzveltin istediği, ayda beş hin 
uçak yap:nak füere faaliyet hızla ileri'emektE::d!r. Şim 
di A nerikan fabrikalarında ayda 4 bin uçak yapıl· 

m lk •adır. Bu r ık ım p ·k ydkıuda 5 bine varacakttr. 

Fransada Amarika da göriilme

Amerikan ve İngi
liz filimlerı yasak 

Vişi 15 A.A.- Bugün 
den itibar .m bütün Fran· 
sız oiııema'arında Ameri
kan ve lngiliz fılimlerinin 
gösterilmesi y. ısuk edil
miştir. 

lsviçre gazeteler inin 
neşriyatı 

Berlin l5A.A.- Almun 
Haıiciye Nazırlığı, l..;v:çre 
gazetelerinden bir kı~m ı

mrı Alman aleyhJ ..ırı neş
riyatı hakkında bir deme~ 
te bu' unacaktıı·. Bu deme
cin şekli hakkında lliçhir 
ŞPY ifşa edılm·miş1 ir. 

SON DAKıKA 

miş yeni vergiler 
Kondu 

Vaşington,- -Ayan Mec
lis; , b:· ş gün sifr~D mi!za
kerelerdarı sonra yeni mali 
kanun J,Jroj 00sini ve haftada 
12 dolardan ziyade olan 
bususi kazançlar, Ü7 f'rine 
zafer veq!isi ,,mıaıı altında 

yüzde 5 nisbelinde bir ver
gi konulmasını ka'.,ul t·ttir
miş•ir. Bu kunun proj~sile 
şimdiye k< dar Amurikada 
;,örülmedik vegıler konul
muştur. Diğer v c:-rgi konul• 
arile birlikte bu tedbir 
sayesind"' 43 milyon mil
kell .. rten ve yüıbi ılerce 

korpnrasyondan 6 veya 
6 ,5 milyar do1ar g jJir te· 
min eiilrni~ o;acıklır. 

Maltada düşürülen uçaklar 
Savaşır. başından beri bini buldu 

Londra 15AA.- Malta ndası ijzerinP lt>krar haşlı 
yan hava akınları miina s~· ·etile nı>Şrt-dilen res ni bir 
slatisliktc sava~ı .ı başından bt' rİ 250 defa hücuma uğ · 'lıı 
rıyJn M •llu ..ıd ~un üurinde şimdiye kud ır IOJO Al
nı:ın vt~ it ılvun uçağı düşürülınüştıir. 

1 ı giliz Hava ; ı 1zır ı Malla ne lası Kuo•andanına bir 
tP'g ruf Çekerek bu parlak ba!J3"1)'1 t P brİk ey l emiştir. 

Ame:4 ikan ordusu talimle meşgul 
Vaşington 15A.A.- Amer· ı.ad a askerlik yıı~ınm lS 

e indirilmesi münas~betile dt:meçte bulunan Harb'ye 
ı zırı 1943 le Amerikuıııa en hüylik hava kı.;vvdine 

malik o!acağmı ve ordunun şimdi talim!erine devam 
eylemektı- ot.tuğunu IOylemiıtir, 
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Lik maçları ilar, 
Mil\j Emlak satışları 

f k t 
• 1 b Kırıkluın Sulh hukuk ln.· 

i s ur eri aş kimli~i yüksek m:ıkaııuna 

Açık a• thrnıa 
ila ru 

. Kırıkhan Mal ıvıüdürlüğü nd~O~ ~·1~ 
füu·ese\ Tu\ırir Ciı si Mevki ~ i\le~mlınsı ınu ~~rıı )'. 

No. l\o. M. ~. z40 1 l>avacı : ktrıklıanm 
1 yor ' gündüz rııaluıllesinde g&z 

Beden Terbiyesi Spor \ yağcı aguµ hulu han karısı 
teşkilatına lmğlı futbol tu· anna. 
kım?arı arasınd:.ı lik maç· l D.!78 edilen: hakkı hiyarı· 
lıuı fikstürü için hazırlık 1 ııı Suriye lehine isti'ı1al 

~hır sona omiştir ilk maç 1 ederek nıaha\li ikameti 
önümlızdeki pazar günii meçhul bulunan eşki oğlu 
yttpılscakhr. Ma~ lar iki manok kızı mari? 
devreliJir. üçüncü şahıs: kmkhan ha· 

Mav mev..,iminin başlan zinei maliyesi namımı mal· 
gıcı olan o giln töıeu ya- müdiirlUgü. 
pılacaktır. Miidalıale talebirıin mPvzu· 

Lik maı;ları aşağıda u. 

Heylıuniye icra nıeın ur· 
luğundan: 

Açık.arttırma ile paru 
ya çevrilecek !gayri men· 
kulUn ne olduğu : 1.3.9. 
10.11.14.17.23.29. 34 ve 
1.2.3 numarılı 13 parça 
urazi. 

Gayri meııkulnn bu· 
lunduğu mevki, 1-ıhallesi 
sokağı numarusı :Reyhani 
yenin Ayrancı Şarkı ve 

Kütü Köyü. 
Takdir 0 1unaa §kıymet 

27750 Yirmi yedi bin Yl! 

124 174 bir oJnh Cüuıhuri· 
ev yet 2J 

206 21 Arsu " 170 25 
386 76 ,, Kurhılus 282 25 l 
567 184 ,, ,, 180 .ırsr ~ 

Kırıkhan kasabası dulıilinde yu\rnr1d3 P 111ei oı 
muraları ve mevkileri yazılı dört parçtl ııaı~ı)ıı~ 
yeye ait gayrinıenkulun hizalarında yısıılt tı'· ~t 
üzerind'"n s::ıtışları müzayedeye \'ıkurılOltŞ uda~ 
de 2 l 1 942 pazartesi [!ÜllÜ Kırıkhan M.llll: etJıl 
odasında saut 10 da komisyon huzurile ıcrı;ç 3sı ~ 
tir. l\luharumeıı b~deli yüzde 7,5 depozit aııır"~ ıı1 
yede suatınıian öı.ce ınul sandığına yaurı 
buzunun ibrazı Hızım geldiği ilan olunur. J.{Ö!'lerildiği şek' ld~ d c-vsm 

edfceklir: 

Birinci: devre 
Antakya lskenderon 

K1r1ithan k.ısabasımfa 
kuduluş mblrnllesinde kfi· 
~n 468 par sal numur11lı <tr
sa üzerine inşa ol umm ha· 
nenin tnüddei yağcı ağop 
karısı annenin namıııa tes· 

di yüz elli 'f•lrk lirası Art 
tırmanın ~yapılacağı yer, 
gün slat · Heyhaniye lc
ra d&iresi 10-11- 942 
saiı günü saat 15 de 

lifin ve sair masraf ttl.ımı aittir. 

-------~-l-5,İİİı19.,2 .. 3,2 .. 7,., ~·· g#J' 
ilan 1 BuğdaY LJ 18-10-942 sa~ t 14 te 

Anlak~a Gnıç'ik Klübü 
~ - Lise 25· ~ 0-942 S8at 14 

te 
Lise· Iskenderun 1-11· 

942 saat 14 te 

İkinci devre 
Lise - Gençlik Klübü 

8-11-942 saat 14 te 
Lise - lskenderun 15 

11-942 ı,;aat 14 le 
Antakya- ıskenderon 

2~· 11-942 saat 14 te 

cili için yüks ... k mnhkemeıı: 
ze açılan942 4' Sfi}llı dava 
nın rüyeti 16 10-942 tarih"· 
ne muallak bulunmasına 
ve hakkı hıyarını kul'aııun 
eşhasın gayri menkulleri 
muayyen müd lel zarfında 
sahip:eı ı tarafından tesfiyP
edilnıediği takdirde V sfiye
nin ciheti maliyeye ait bu
lunduğundan ve bu da lıa· 
zineı:in hukukuna müe sir 
bulu.,masına bin · en bu 

1- - lşbu goyrimenku 
lün arttırma şartnamesi 
10-10- \942 Qtarihinden 
Hıbaren 942-114 No ile 
l{eylıaniye icra dttiresinin 
muayyen :mmarasında her· 
kLSİll gorebilınesi ıçın 
aı;ıktır. llandıt yuzılı olttn· 
lardan f ıızla malfunut al
mak isteyenler, işbu şart· 
nanıt~ye 942-114 dosya 
11un·arc.si e memuriyeı imi· 
ze münıc at etmelidir. Ası nehrinden 

Bir cesed çıkarıldı 
Dün akşama doğru ası 

neh• inde akmakta olan 
bir cesed gö:-ülerek : ,çıka· 
rılmış ve buntın takriben 
bir hRft:.ı önce nehir de bo 
ğularak ~iştiklen sonra 
suyun yiizüııe <;ıkan bir 
c sed olduğu anlaşılmış· 
ttr. Cesed muayene edil-
miş ve üzeıinde bir cina· 
yete deiil olarak hiç bir 
ammaregöriilmemiş, defni 
n~ ruhsat verilmiştir.Hunun 
bir k.ızı net cesi oıarak 
boğulmuş bir adan· ın ce· 
ı·di oldt:ğıı tahmin ed' l· 
mekt d'r. C S"d ~i~miş 
olduğu için hPviyeti tes· 
bit eiilerıt "miştir· r .ıhki· 
kata devam eıiilınekt~d : r. 

w 

-Kayıp mühür 
Adıma mahkOk zati 

miihrümii kaybettim. Ye· 
n · s;ıji ah. cı- ğımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Yakto Köyüaden 
Uesan Güler 

Çeltik tahliy"" kanalı 
yaptırılacak 

fü yhaniyeoiıı Amık 
OVMSında aı;ılııc~k bir çeltik 
hhliye kanalı aşağıda~ i 
esas dairesinde eksiltmeye 
yaı.'edi rniştr. 

1 pıojı:-ye göre mecrnnu 
8628 m 3 hnfr1yat ve iki 
adet bliz yaphrılac1ktır. 
2-Eksiıtme kapalı ı&r f 
usu una tabidir. 
3-Tuhnıin edilen keşif b(· 
deli 10829 lira 84 kurut· 

itib:ırl.ı ınar.s ı alı·yhin • 
açılan ve giyaben d vanı 
etm('kte oh.n iş bu dava· 
ya evv ·l emirde ha2."nc· 
nin üı;iincU ş~h s sıfı-ıtile 
kabul olunaıak muhı..ke· 
menin dtıv Amıın k ır.lr ve· 
rilmesini hazine namına 
talep ve istida eylerim. 

AdrfS: 
Kırıkhan hnzinl'S1 maliye· 
sine iz ft.-tle mal miidürü 
Ahmet Coşkun. 

:l - Arttırmaya iştirak 
içiıı yukarıda y:ızılı kıyn,e 
tin ~ 0 7,5 ı : isbetinde pey 
V"Yll milli bir bankanın 
tem~nat imektu· 
bu tevdi ediiece~tir. (124) 

3- ipotek suhib" alu
caklıhırla dığer aHlk.ıdıır· 
tarın ve İ'"tifak lıakklu su
hiplerinin ga> rimenkul üzn 
riııJeki haklarını hususilt-

tur. · faiz v · masr ... fn dair olan 
4 - Talipler 2.ikinei teşrin iddialaı 111 ielıu::rnn taFihiıı 
942 tarihine m\lS'ldıf pazar-' den itibornn yirmi gün 
tesi günü sa: t 15de Hey- içinde evraliı rnüsbitelec ile 
haniyf' kaymakaml ğında birlikle nıemuıiyei.im i ze 
müteş0kkil kt misyon tara b i l d i r nı e l e 
fından kubul edileceklıi. ri ic ıbeder. Aksi lıalJe 
5-- :\luvnkl«tl t~mhıat mt:· hakları tapu sidlile subit 
hammen bedeli %7.5 nis olm.ıdıkc;.ı satı~ ueıielio in 
belindedir. Teminat m d< paylaş:uasından hur:ı.~ ku· 
buzu veya banka meklubu lırıar. 
diğer vesikalari1e birliktt- 4- Gösterilen günde 
teklif mektuphm meya- ıırtlırmaya iştirak eden er 
nın~a komisyona tevdi f'dileoek:ır. arttırma şartnan t-sini oku· 

muş ve lllzunılu malnımıtı 
6 - Bu husustaki umumi almış ve bunl.ırı tama· 
malumatı havi şartname men knbu\ d mş 11d ve 
ve proje 55 ktıruş bedel ı liba r olunurlar. 
nıukahilindo k~rm kayma· 
kamlık nıakamınd ın ulıııa 5- l'uyiıı eıli.en · ı..· 
caktır. fl'nod l grıyrimenlcul üı; 
7- lstekli'er eks"ıltmenin dafo bağ'rıldıktan sonra en 
a<_:ılmasındnn bir saat tV· \dk arthrana ihale edi 

lir. A ne ık arltırrıu, bede· 
vel teklif Joktuplarını ko l 
11:syon füye~etintı verı"İŞ li muhammen kıymetin 
bulunac tk ardır.l•iin olunu 1 yüzde' yetmiş beş'ni bu. 

15 19 22 
1 

maz veya sahş istiC"enin 
' . ' ,/ Gu"" du" zde a ' acağı , ,ı rüchanı o'an ai 

ğer aL.ıcakhlar bulumıpta 

Tiirk şairi fuzulinın ' be.:lel bunların o gayrimen 
ölmeı eseri kul ile temin edilmiş 

Leyli ite Mecnun alac.ıklarının mecmuundan 
l'iirkçe sözlü ve şnkılı faı.laya çıkmazsa en çok 

~otakya .Belediye lleisli· lece~ f:' 
gınden; l f.l•fl:dl. 

llk keşif badeli (468) 1 5.J. Er.\Okll ~. ı,,ıV"' ~ 
Lira olan Belediyeye nit Alma KO· 13ş bit ı 
hayvan pazarı ıiahilınin l-A1ayı(ll~~o 0 i; ı 
hafriy~t ve tesviyesi işleri buğday üğU.~~ii ,a,t 
pazarlıkla y&ptırılacağından 10-942 Gu ııoııııl 
isteklilerin 16 10 942 cuma uçık eksillf1JeJeı;ııt t;.J 
günü suat 16 da ,Antakya tır. 2-Mu"8~) ~~ 
elediye encümen (281) lira (

2 f'sı·ı ~~ 
8!llonumla topla ıacak olan 3-Kaı·unl \1~81 ~tl ~ 
pazarlık komisi}onunda }arı ve vesık3 ,u.,uırıı 
bu\unma l arı iU\n olunur . !iplerin ihale ~ıı1'1'•1 

saat evvel f1J.01·ııt~• ., bır ı 
artllranın teahhüdü baki natıarı ı e şıırl 
kalmuk ü:ıere arttırma on caatları. 4 - dl 
lıeş gün dahu temdit ve gün kvrnisY"ıı 
on beş: nci günü ayni s ıat lıilir. 

ta yapılacak ar'lırwnda 
bedeli SEiış isliycnin ala· 
cağına riichani 0

1an diğer 
al ıcakhların o gayrimen· 
kul ile temin edilmiş 'ala 
cakları mecnıuundan (faz
laya ~ıkn:ıak şartile, en 
çok arttırana ihale edilir. 
Höyla bir beJel elde edil· 
me1..se ihale yapılamaz ve 
sıılıJ talebi dü~er. 

6- Gayrimenkul ken· 
rl:sine ihale ulunan kimse 
derhal veya verilen rniih · 
let içinde p1rayı vermezse 
iha e knraıı fesholunnnık 
kendisinden evvel en yük 
Sik tı.:klifte bulunan kım· 
~e arz0tmiş o'duğu bedel
le alruağa razı o ursa ona, 
rszı olmaz veya blilunmaz 
sa hemen on beş gün müd 
detle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edi 
lir. Iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için 
% S deıı hesop olunacak 
faiz ve diğer zararlar ay· 
nca hükme hacet • kt•lmak 
sızm memuriyetimizce alıcı 
dan tahsil olunur. :Madde 
(133) Numaraları Yukarıda 
gösterilen eraziler 10-11-
942 tsrıhinde Heyhuııiyc 
icra memurluğu odasıoda 
işbu illin ve gösterilen art 
tırma ,şartnamesi dairesin· 
de satılacağı iHln olunur. 


