
Cuma desi - - -- --Abone şartları : 
Dahftda yıllığı 5 l i ra 

Yabancı memleketlef"& 
8 lira 

lllnların neı• aı<eiimıa-

elnden s;kuruıı " " "''"· 

d n sonra çıkar aOnlOk siyasi halk g:ızatasi - TESls::rARIHI 19?8 YIL 13 St.YI 286.3 
~DRES s YENıGuN ·- ANTAKYA - Tolafon 1 • 46 Po3ıta kutusu 24 1 

Ocret peşindir . 
GiJnO geçen sayllar 

10 kuru,tur 
SAYISI 2 KURUŞTUR 

1 
~aş";,~ki/imiz -~ İnqi iz~, du- 'l;rRuslara -~öre 

4gıliz Elçisini kabul elli 1 lan rana iman zagl 

mrkı 
;;;. .. 'O'" 

j jAlmanlaragörej 
·ki agl k .harp 

ll nçosu ~U~'.~- 22 A. A. - lcnı Vekilleri Heyeti bu· 1 g · 1 d i mi ? at 2 mil q on 
'~ b~z .. Doktor Hcfik gün Başvel<filette Başvc AMI .. HİKAN HADYOLAHI BUNUN EN AZ Ulll RLısh rtn z ymtı 5 mıl· 

yon ııskcr, 14 t.in t mk,1~ 
bin top vo 11250 tayyaredir 

. lııg1r gun Haşveka • kil Doktor Refik Saydam 'l AHAFINDAN VEHIU•:N MILYO~U ÖLÜUÜR 
~tu ~ Büyük ~~!çisi ın Rc~sliği altında bugün lJAUEH 
;Lr. uvuyı kabul ey nıutad toplantısır::.ı yapa • l 
"~'- k · d k' d \ Fakat İngiliz gazet~leri. 

l{O.r:. 
22 

A. ra ruznanıcsın c 1 ma 1 .. "- rana ateş püs kürüyor 
n. - deleri müzakere eylemiştir • 

Q 
---- · ı Londru 22 A. A. -

'/Jhf · 1ron hükümctinin Hus İn· 
\( a~a .ka·' ~ı kerl· ii3rfı· Q • ı c. v; ,~ giliz tcşebblislcriııe verdi-

ı, , .... h • ği cevap hakkında İngiliz 
l\ı.,~ Ql/l ası IS esi matbuatışumiltaleayı yü 

llLU:T MlCLl rütmektedır : 
t:. \ l!.HILl;I Ankara : ;\la kalı lngiliz elçisinden ipli· 
ru makamlaı d.m \eril •u ıııu clııi bır rapor .ılıumıştır. 
' l k L:uwind. h'.lnıulu gör, 30 uğustusla Buradaki kunaala gi)re bu 

~ l ~uı~ 1 r yapılmtıJ{ luıfı cdecoll ol.uı ~ub.t~ ve.: , nıpor, mt:mnunıyetc ş.ıyaıı 
11 ıliet l\lccıı· usker:i ıııcmurıara u.t lt'ıfı d ~ 'd C l t lı1ı.:. aıınrnış lıuıu- t.gı. ır. eva mı am met 

~ ü.ıııu k lı::;tesımn hazırlığı bitmek ni ougüıı Londruyd gelecek 
, tı1~ unun ıayı ı t "'\Jrı l•' l i.ızcr~ır. htıyut suooylur· ve dcrlıdl tetkik oluıuıcak· 
,, ... b ş \.ll <..."<.iııcıı •4 t f ctct 't ~ uaıı muuyyen er ı mu ~l tır 

ı• ~il.'u .r konııs'-•on ' ı 
1<1 ' ıı v •ku ,, lt;rım doluu anlurııı terfi ııgiltcre ve Husyunm, 
~ ı tttı e letlenıı len J::\C pe~ derpev } ..ıpıı 1r andat<ı 1 OUO Alma um Jıu 

cıı. ~ı;ıtı tıınult vı: kıs· ,, lC ' ısy0n m.ıktudır. Vığcr lurufüill dut lıurıcıne çıkuı urmısı 
~ ~ llı1.:~ uı.aıarı ış- jıındarlll..t geucı konıutdn· t hakkındaki hükumlerine 
ı ~ l h suretıle luUı· ha) ıı C{:l\'aoı verılemez. liu ~.ı NI{ •ı<lrı b ııgı ela j • ..uıcturnıa smıfına 

ıi)I' İl lı.ı 1llıt11.:l u ıtlyıh l \ ıttı.. vt1.:c:ı , mcusup sutJUylarııı tel fı 
""' \(Şlı.tr. ıs ne t>cv 

' guıı lraııdu 3..100 e<: bUS 

f ~\\l.\lLıt 1ıslcsını h.ıı.m.ımaktudır. 

ltı:;ı::,~ Ll\lA. - - - - . . 
lL \.,1 . no Emnıyet Umum Mü· 

ııt:r uıı lr.mııı hayu. ııok
tdlannd ı:,aldtrmağu hazır 
bır vaziyette beluıyor. llu· 
ııu karşı tedbirlcrmıiz serı 

~''{!r -ı~ U.lüığı durıuğu bırmcı daire ami 
\ııı ~ut \ l!l\~ız. ı göre rı Sauriyı tuyin oo~c:cktir 

· ve kati olacaktır. Eğ~·r 

llıuı1 u utı, lı:;l cuı ı ..ır.,rınııı bugünlerde çık 
lı. ıııuuurltıgu ınm:n bekl ıııncktedir. 

:'tll tı - - - -----

lrun hükiimctı y ..ıp1lJ11 tv 
şdJhuti!üre müspet cov ap 
vormell:e lnJi1tcrc ıle l{us
y d bur..ıdaki v uziycti. oldu 

ğu gibi bırakucak dcğıl · ~~tlııı rı2JA~1 ED1LM1s 
J ~ 4 A "" LOHD IIALlF \KS LO. O-
\ ~lt~tıla~i llu. A. - HAD.\ 

ı lerdir. 
Londra 22 A. A. ' -

,1 '11.\ı tltıdu ordu-
lil'ılaı-.. l\!tiıı nı ıvıure. 
~ı ı. ·q~ ~1osk 
t "' Uı \ır<ı.da. ovuya 
l ı\l" tı1ı11 1..-k Hl a ı n edil 

~t\~ ledı" 
lı{! • l, Mı::· 

~~~~~~ l3 ~~KüLG 
tı1.ıli\lıii-A nucto 1 u 

t\ırı:ı ıııuhabu·i 
ıt:ıilılı~ .. 

ltctı~ ıt lıı.l1.:1Uı~<:ı Y~iııdcıı 
Ilı ti~ t) l tıt . 
~ ~~ı llırv gö-

Loııdru 22 A.A - İn· 
giltereniıı V uşinbrt.on bü · 
ylik Elçisı Lord Hulifukıs 
bugün bir hurnbaıdımaıı 
tayyaresıie Aıncrikadan 
buraya gelmiştir. Halifaks ( 
Amurikaıı-lug:liz mUııa· 1 
sel>etleri hnkkındn hükti· ~ 
ıne.te mufassal bir rapor 
la ızahat vemcektir. 

Uoston radyosunun · :ı ev· 
yorktan alarak verdiği bir 
habere göre, Hindistanda· 
ki lngılız ordulıırı lluşku .. 
manduııı General Veyvil 
lran topraldarma girmiş· 

tir. 
fukat :'.evyork radyosu 

1'1oskovu 22 A.A. -
Hu.., tebliği Berliıı 22 A.A. · Al· 

. Kıtaluı ınıız bütün cep nıaıı teblıği: 
he boyunc.ı nıunnnı dune Şurktald beforiıı iki ny 
harbcyleıniştır. Bilhıs..,a <lovıımındundun onra Al· 
ı rovogr <l nrnıtakasındııki umu orduları kudretini 
muh.ırch· çok çetin olrnu~. tamumılo muuufnza ederek 
tur. Çok çctın . muhurobc. ' ÇÔk !lerlemiş, Dınyeperde-
lerdeıı sonra Gomel tahlı kı üs er sı~tcmatik bir s:.ı 

ye edilıniş!ir. · rette ele geçirilmiştir. 
• loskova 22 AA. -llus l'>üşm m ş=nıdi Uinye 

lhtihbarlıt Reis mmi\riııi Lo purnı ş.ırkına ~k'lrıı':}klo· 
zufhki beyumıttu bulunar..ık d.r. Goıııclden sonra diiş· 
demıştir ki: 

"Hurp baş!ıy..ılı iki 
nıanuı takibi devam etli· 
yor. ~un.dde :ııu.cuııılan• 

ay oluyor. Uu mliddc. zar mı'.t. muvuff.ıkiye~lc tetcv· 
fıııdu Alman ordusunun zu vuç etm~l t0dır. 
ymtı 2 ,m!Jyoııdan ftızla· 
dır. Bunun en az u:r mil llu seform bid~ryu.iıuicn 

buu H.us ordulaı,\mn zayı· 
yonu ölüdnr. Bu ordunun 

atı 5 ınılyon tahmin e<lıl-
bu kadarcık bir z·tmaııdu nıc üedir. lluuun bır mı! 

. bu kadar muazzam ,wyıat yon 2 JlJ bıni esirdir. Buu 
verdiği tarihte görUlmt!· turdan umJKU Huslar 14 
miştir. uın tank 1.> bın top ve 

Bu müthiş zayiata mıı 1125J tuyyare kayl>etmış 
kabil Almanlar biıc.iea bi· lerdır. 13una iHlvelen Hus 
raz aruzı •kaza . .lardır. 
Fakat bu arazi > ıktlmış 
fubrikalal'la hurub0lmu~ ~e 
hirlerdeıı ibJrettir. 

Hadiseler, Kızılordunun 
büyük bir cesaretle dö~üş 
tüğlımi ısp:ıt eylemiştiı · 
Hı.ıs halkının maneviyutı 

çok mükem.neldir. 
HlfLER HARBI KAZA 

NA!\lAZ 
Moslwva 23 A.A -

lstihharut dairesi ~efı mu 
avini Lozofski gezetecilae 
hey an llta bulunuruk de
miştir ki: 

"II;tım· harbı luzana· 
muz. Uunuııla berabct lıiz 

endişe duymaktayız çün· 

yanııı en ımHııın Je zen· 
gın endustri merkezleri dl' 
cıunıı.c geçuıı~ bulunmak 
tudır. 

kU düşman kuvvclliid'.r ve 
onun lrndı·ı:tiııi takdir e
diyoruz. Sufl.ıı·ııııızı <luha 
sıkluşıırnıaınız lfizııııılır 
ve Vuıoşilufuıı asil Lenin· 
grat luılkıııa yııplığı bcya· · 

.,nutla da anlaşılıyor ki 
lm şehir elan tehlike i~i n 
dedir. 

lluıı söı !u dostları· 
rmıız cmJi~cl i bir ıis.uı la 
bizden bahstıtmı:;ktedir.Al 
lah bu gibi do~ltun hl' pi-

mizi korusun,, 
~~!:Dli11a ... /Dl!cl!:!! ........... lı:ilii:ii?ii!!tm=-mı 

~~ \ııı qtıluş lltistau a 
~tı liltı~ <l aır,uıııuzlık 

\ ~ t ltulıh "uııyet l 

Boston radyosunun v13rdi· 
. ği bu haberi yalanlamakla 

6 BIN;,E::;IH DAHA j ve Nevyorkta dolaşan şaA 
\ yıaların asılsız olduğuuu . sor~ üAKiKA SUAT DA VAZ OU>Ü 

Uerlin 22 A.A.- Al· bildirmektedir. OVIJe /erin Tahran 23 A. A. -
\"la U· 

l'- "t"ıt etrniRtt 
111'\ı ilıı -ı r. 

Gı~ ' 11ı~~r ltaıyu ile 
l ~ı~.t~t t il a İiltıd~l'llftun 

it Qı Vı11 ıu 11. 

1 ql\ ll tt 
'l'i ~ ttıı rnf.'k 

~~~ tıı 1 il~ 
~lll ~~l.ll ~~ llrodnov 

l.ıllu.ı tek 
"U ıııu. 

~~rnışlcr 

nıan tebliği TESLiM OLAN HUS VE ALMAı LAHı~ 1K 1 Tiirkiyenin Talmın Büyük 

1
, NKl Al{[ Etı.;il:ii llay Sual Davaz düıı 

Kıtal.ı11mı:1. ~urvndn 00 A " - AYUK HAHP ZAYiATI kalp sektesinden vefııl el· 
reyan eden muhnrehc-ler ı Herlin 23 A. A. - Moı.;kova 23 A.A.- mistir. 
neticesinde Buslıırdan 6 1 ]). N. B. Aj.ınsı lıildıriyur: Sovyet tebliği: İki aylık .::.d_a_2_4_H_h_ı_n_y_ı.ı_ı-11 -lıı_ıı_ş-lı-r.--
bin esir ulrııış ve düş· 20 Ağusto:;ta Alman mulıurebeden sonra Alronn Bu akınlarda lıiı;hir asker i 
man kanlı zayıata uğra· kuvvetleri Snıolenskiıı şar :t.ayı.ıtı şudur: 2 milyon hedefe isabet v.1ki olma· 
ınıştır. kind ... Sovyetlere fevkalu· dan fazla asker, 8 bin tank mış yalnız lijızı sivil ev 

de ağır zayrnl veıdirmişler 1 150 bin top ve 7 bin toy ' )erde Jmsaıfor kaydedilmiş 
l3ı}l KALE ZAP1 EIHl>l , dir. Almaıı luhrip at~i al yaredir. Yine bu iki uylık lir. 

1 
tında kalan Hus tanktan harp esnasında Hu.:; kuv C ph boyunca şiııdetli B l' er uı22A.A. -Alman njnn 

ına göre Alrmın kıtalurı 
kıxrademz suhilinde Husla 
rııı nıUhim bir üssü olan 
Uc;ukof kalesini zuptetmiş- · 
lerdir. 

harp meydumnda ku\rııış vetleri 150 bin ölü 440 çarpışınııl tr dcvmn etmiş- ! 
:c bunları kuı tarıııak için bin yaralı 115 bin knyıp tir. Bu harekat ~nasıııı.la 
sarfedilen ııevmidunc gay· 1 usker ,5 bin tank 45 O jki naldıye ve iki Alman 
retler boşa giderek, Alman ' Ltıyyare kaybetmişl rdir \ sahil muhafaz ı bvlu batı • 
askerleri tanklura yııklaş· 22 Ağustostu bUtiin rılmış , 32 tayyare düşü 
mış ve teslim almışlardır. 1 fos lrnvay a iki ay zurfın· rülm ü\'tür. 



Tarih ve 
26 Ağustos 

2 
Esas"'n pahası Davud 

Beyin hayatında, onunla 
hirlikte huzı harplerde bu 
Junmuş ve hir~ok yarur · 
lıklar göstermiş uhın bu 
emsalsiz Türk kahı·aınaııı 
liizans imparatorile kati 
bir m üc.ıdeleyi kendine 
gaye edinmişti. ,, 

" Alp Aı:;lan ,, o sırada 
Bizans tahtında oturan im 
parator ( Vasilius ) ü ken 
disine karşı çıkabilecek 
cesur L>ir hükilmdar sayı -
yor ve bununla mücadele 
yi kendi şanına layık bu
lu~ ordu. 

• •• 
Hum tarihlerinin Ro 

menus Diyojenis nanıile 
kaydettikleri Biıaııs impı 
raloru Vaı:;ilius •' Alp As 
lan ,, ın bu niyetinden ha
berdar olmuş ve yü:ıbin ki 
~ilik bir ordu ile yola çı· 
karak Aııudoluyu bizzat 
müdafaaya azmetmişti. 

Dı>ğerli lurihçiıeı imiz 
den edip ve muharrir 

'' ~ N 'l' b' u. .ı. • ansu ,, ır yazı • 
sında bu muharebeyi şöy
le anlatmaktadır : 

.. Bidayette Anadolu içe
rilerinde küç·Uk Tlirk aşi
retlerine karşı elde etliği 
b·rkaç ... zafae ehemmiyet 
veren ·\asili us kendisini 
ve ordusunu yenilmez 
kabul ediyordu. ,, 

* * * 'l'lirk ve Biwns ordu· 
ları Vun gölü ilt: b·zunıııı 

arat:iında kuyular Ustu ıc 
kurutmuş meşhur bir kalo 
olan '· ~lalıızgird ,, civa· 
ımda kaı~ıl.1ştılar ve· iştr; 
tarihin dönlim poktası olan 

Lü> tik savaş ıburuda cere 
yan etmiştir.: 

Turitı burada şöyle ya 
z1yor. 

.. Çok lrnluhuhk bir 
lliı.ans ordus:ıe U"lsızın kar 
şılaşnn •· Alp .Asluıı ,,ın as 
kt>ri anc.ık 4U bin kişi idi. 
Ordusuuun azlığına l>akmı 
yan Türk hükiimdarı terli 
halını hemen almı5tı. ,, 

Bizans imparatoru .. He
tnonw; Diyojeni~ ,, zaferle 
•·ine mliğrur olur.ık ··Alp 
Aslım ,, a şu lııılıeri gön· 
dermişti : 

- lJükümdannıza Söyle 
yiuiz ben Türk kanmııı 
daha fazla dökülmesini is 
temiyorum, teslim olsun. 

Halbuki ··Alp Aslan ,, 
hm•velinin üç misli fazla 
olan diişmnna k1trşı taar 
ruzdan başka bir fikir bes 
leme<liği iç-irı gden murah 
haslara: 

- imparatorunuza ya
rın sahah L>izıat cevap ve 
:receğim .. ,. dedi. 

·ş. ocuz 
Sonu v.ır 

temdil edi-
len miinaka

solar 
TIATA Y P.T.T MÜDÜR· 

COOEN 
Aylığı 100 lira muham 

men bedelli .\ntakya Hey 
lıaniye arası yevmi oto· 
po~ta naklıyutma talip zu 
hur zuhur etmediğinden 
1-9-941 tarihine tesadüf 
den paznrtesi günü sant 
9 da ekslitmesi yapılmak 
üzere on glid uzatılmıştır. 

* * * Aylığı 150 lira muham 

AkşamNızSa 
nal Okuluııa 

K ayt ve kabul 
şartları 

ı\ kşarn Kız Sanat Oku· 
lu ı\IUdürlüğünden : 

1- Okulumuza tulelıe 
kuyıt ve k~bulüne 25 ağus 
tosta ba~luıııyor. 

2- l\.ayıt ve kulıul)<.-in 
müracaatedeceklerdmı ar.ıt 
mlacak şerait aşağıda ya 
zılıdır. 

a - 16 \aşından yu
kan olanlardan İlkokul 
şah:.ıdetnamesi veya rniJlct 
mektebi (a) derslianesi Ye men uedclli Antakya Kı· 

rıkhun-Ha,sa arası yev· 
mi oto posta nakliyatına 
talip zuhur etMediğinden 
1-9 -94 ltarihine tesaJilf 
den p~znrte~i güıiil saat 9 j 
da eksıltmesı yapılmak tize 

kası bulunanlar. r • 

re on gUn uzatılmıştır. 1 
* • • 

A> lığı 23,50 lira mu ' 
hammen bedelli Antukyu 
Silveydiye arası haftada3. 
gü' posta nakl'ya'ı na tal;p 
zuhur etmediğinden1 -9 --
941 tarihine ıesudlif den 
pazartesi giinii saol 9 da 
eksiltme.si yapılmak ilze 
on güıı uzatılmıştır. 

* * * Aylığı 195 lira muhum 

lı- 16 )' aşındün aşa- r 
ğı olanlarddn ilkokul dip 

1 

l•>ması bulunanlar. l 
?\lüraacaal ed ceklerin 

nüfus hüviynt cüzdanı ,aşı ı' 
kağıdı, hükümct tabipliğin 
den alınnıış sıhhat raporu, 
hüsnü hal ilmuhaberi, ilk 
okul diploması veye millet 
mektebi şahadelnarnesi 
ve 6 tane 6x9 ebadı uda 
vesika foıoğrnfln p ızıır 
dau lll<u..lu hergun 9-12 
ve 1,30-4,30 a kadar 
Cumhurıyet cedde.sinde 
Akşam Kız S mat Okulu 
l\1üdürhiğüne nıüraı:aatları. 

1ıan 
ANTAKYA BELEDİYE 

HlYASC:Tl~uEN 

men bedelli .\ntakya İs
kenderun nrnRı yevmi oto· j 
postu nakliyatına talip zu
hur etmedi~in:ııdnn 1- 9--' 
941 l.ırihirı • te . ..,ndüf dt?ıı 
J.'1zart!" si günü 3Ua 9 da 
eksilt!l)esi yapılmak üzere 
on gün uzatılmıştır. 

1-Ant kyad.t Bolcdiyc 
daıre~i yanındaki arsada 
duvarları iıı~a t:ditnıiş bu

' luııau itfaiye ve anbarlı:ar 
j biııusıııııı çatı inşaatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2-Keşif bed~li (6628) 

lird 78 kuruştur. 

• • 
"' Aylığı 40 lira muham· 

meıı. heddli Antakya Sil· 
veydıye urusı ) evrui ota
postu nakliyatuıu tulip zu I 
.hur etmruiğinden 1-9-
941 tarihine lcsa<liif den 1 
pazart<'si gUııü saat 9 da ! 
eksiltmesi ynpıhnak ÜZt!l'C 

on giiu uıa.tılmıştır. 
ILAN 

Ant.ali:a Be~ödiye H~isli 
ğinden: 1 

3 - 1stelrnler lıu işe ait ev· 
rakı llck'C.liye fen dain·.sin 
de görebilir !er. 

4-Eksittme 8 eylül 
paznrtesi gunü saat 11 d.:} 
ı\utukya Uc:cdıye dairesi 
encümen odasında yapıla 
caktır. 

:> - Muvakkat taminat 
(497) lira 16 ku u~tur. 

6 - lsteklilerin ticuret 
odasına kayıtlı l>ulundukla 
rına dair vesika ile muvak 
kat teminatı tediye eıtik 
lerini gösterir evrakı mUs 
lıite ve ehliyet vesikası 
ibraz etmeleri Ulzımdır. 

2 YAGCI ALINACAK 
Antakya elektrik ida· 

resinden : · 
Elektrik Jabrikasına iki 

Ant.ıkyanı:ı Cuınhuriy ..ı t 
c.ıddes;nde ll~1cdiycye..ıit ! 
106 par~ .. ldcn müfrt>z 7 
parsel numaralı ve 264 
metre murabba masahasın 
<lııki ursa 941ağustosunun 
26 ncı salı ~iinü saat 11 
de Antakya Belediye en · 
climen s lonımda açık art 
lırmu sureti ile ihalesi ya 
pılacagındaıı istt>klilerin 
mczkO.r tarihle llclt-diye 
dairesine gelmelerı ilan o
lunu{ 

• yağcı alınaca~ından istekli 
lerin idareye milrucaatlurı. 

KA l'.11' TASOtKı AjlE 
935 scnesinae aldığını 

244 .::ıayılı taslliknam~mi 

Kıymeti muhammenesi 

! kaybetti;: Yenisini alacı 
j ğırndnn eskisinin hükrniı 
l yoktur. i"adir Bayt 

------

Lira .Krş Cinsi 1\liktarı ı\1iil:1hazat 
2061 5U Portakal 412300 Adet 3597 adet ağar·t 

52 25 ~Jıındaliıw ld45) ,, 53 ..-
519 Zcytintan ··~i 10380 kilo 1891 " " 

"' " 93 Gardan-'sı 4650 215 
" " " 

Vakıf Mülkiqel i/1~1 

t~kencl~run Vakıflı~r memurluğundan : " 
ı\.luhanımcnı Mcvkiı Cinsi No "~ 

250 llelen \arşı ki Diikkan 23 sutıııJl 
600 ,, .. Kahvehane 24 t 

~~ ., ,, Uiildlıı arsası 25 

400 " ,, " ,, 26 
,. ,, Kahvehane 39 

250 ,, ,, Nısıf fırııı 40 " 
20 ., ,, Dükkan 41 ~ 
30 ,, ,, •. 42 , 
40 ., .• 43 ~ 
l O ,. ,, Arı:;a 44 " 
10 ., ,, 45 ; 

ı oo ,, ,. Dükkan 46 Ktı · 
20 .. ., .. 41 ~ 
20 ,. ., .. 48 
20 " . 49 
5 ) ,, ,, :: 50 
25 ,, " 51 
50 lncirlı'k \•· 55 ., r rsa , 

r.,r2~ l 6 
J )f•rchah<;c Bah~·e 5 

20 > ILh.m <;arşı 'içı Oükkan 57 V" 
50 ,, ,, ,, 58 fi cı 
70 " ., 59 

" 5 " 60 ,, " 
15 ., " " 61 t' 5rıo ,, " Fmn 62~ııt 

150 Bakra. rrı ıhallcsi H.uıe 63 il· 
\ akıflur mudürlügtiııiin 31,7,941 gıil1 

sayıh \ akıfl.ı.r [ •nurıı '.\1iıdUrluğlJııll 11 ~ 
ve 50o,461 sayılı lıu~ rukl'llı uyuııııca )~ 
g ıyı·i m ·nımll ırrn p ... ş· 11 bed~l ııc rııuI"') 
rn lküz. .. re ·u ttırma Vtl eksiam. k nıı·uı ıı~t.l 
ğıd ık' tarıh,eıı ı tı H.l' .!il 5 g 'il nı itJı{Cl ~ f 
maya ko:ıubırıık 28,8,941 tarihine cıı.is:l dtı 
g ın;i sa.ıt 18 d,} U~len ruhiye ıııcı·l'oıın 
leleri icra edilecektir. fı;l 

\t•· l . . . rıtı.l uz.tye< eye ıştırilk edçbilrnek içın 51 ' 
:!elin ~üz~e 7,~ nisbctinde tc:mımıt _ukç.~i 
ıt~.aleyı. mlıt-:ıkıp bedel p~ineıı tcdıte 

8 
0 

gun ıı_:tııde de mu.ım .. Jeı feraırıvcsi ıcr ,. ı· 
'L' ı· 0 

J p• a ıp o anların v~ fazla m ltl n.ıt uıııı 3 
İskenderun Vakıflar memurluğuna nıur 
olnnur. •' l.1~ 

istimlak edilecek dll"' 
Parsel · C' ıS1 

l\lınlakası .'fo. Ait olıluğu şahıı; . :
1 tıııl 

Beş 1 Evkaf idaresi TtırıJ; o O~~ 
Beş 2 ~iiryana \'us fH.c kiıll 
Beş 3 Hacı ı\Jolla lsmuil 
Beş 5-6·4 Haşim Dayaklı ''..JI 
Be~ 7 AWüllatif ı<uri .11111r f'J 

Köprü uaşı meyda·ılığınm şetıır ~ ·ıcfı_, 
tunziıni için meydanlığa yürtitUJUlo9

1 ~11rtif 
rıda parsel numaraları yazılı dukk

811 

karriir eJcrek emri istimlilkın uııı''~ ti 
uygun bulundu!}u yUksek Vııdje I~ ı;ı~ 
sayı ve 15- 7- 194lgünlü karar110 ı.ı~ . . eee ,,,,, 
ve tayın kılman heyeti muhanıııı~ıı ı;ı.ıı 
re karşılarında yazılı bedel tahlI11

1l ı: v f 
~haln ala~a.n~n bu bapta L.ıir di)'~d~ ;.sV 
dırdo tarıhı ııaudan 15 giln ıarfı~ 1ıvıı111 

mahkeıue...;me müruca:ıt eyıcroelc;:rı 
nur. 

• • • 
1118 

N·>. Ait olduğu şıı Jtlıı 
29 C .. 

1 
b. ,. 8fıl1 

anıu <e 11· ev~ 

Parsel 
Mınlukası 

Uç 
JııtJ 

.~<;. 29 Caıniı kl!l.ıir evltJ~ıtıC l' 
~ınsı : 4-6 kapu numaralı Gtı tı(''' I 
ıcarın<lukıl>i..ıkkunla8-.-Knpu oıJ 11~f ı~.ı,;t 

KöprU başı meydanlığıuııı şet1.1tOl~i11ı 
re tanzimi ic,:in meydanlığa yıır0dıı~1' 
Yukar~?a parijel numaraları ya~lı 1111fl1~ 
takurrur ederek emri istiuıU.11'1 •1 Jd' 
uygun bulunduğu yilksck \fiIGYe ııt1r~ 
sayı ve 15 - 7- 1941 gunlil .ıcıır rıııı ~ 
ve tayin kılın1n heyetı mubilrı~~tıfl11 
kiire karşılarında yazılı bed~1. d•> 
la eshuln alakanın bu bapta vıı fı~ 
diıde tarihi iHlndan 15 giln ~~ri 
mahkemesine müracaut eyıeııı 

~. ·riyat Müdürü ) ukarıda ciııs VP. ınil\tarı yazıla Vakıflar köyiindoki 
:5C'lim ÇELFN~ n,1~h~ulıcr açık a:ttırma He satışa \ıkanlnııştır. G d 

---~-----~,J.f~l!~~~~fu~~b~&~~~8~,~A~u~t~:~~v~ai~l~u~ıı~p~o~ıu~n:ın~r~ıniy~ü~~J~~7,~5~t~eı~n~ıı~ra~ti~le~J~'i~rl~ik~·t~c~2~6~8:9:4:1~~· Ü.n il.z~ .. r~ salı iünU saa .. t o ... n.da Defte. rrlarlıaa müracaatlan: ' 3 t ... 
1 

... J:ı fJlm bırdenMUnür Nurıttı·· 


