
6 
~941 

ı .. )ız ••hlbl ~ 
.. """o B "'ttı ALCI 
S,ı1~•t MOdOrO 

~~,,~CELENk 
-..ı·)~t 

ı,,1 " 1 Yazılar 
~ ~"et ~Od ara adına 

&• 
-1 

Cumarf~si 
Abene şartları : 

Dahftde ydlıllı 5 lir• 
Yıbıncı memleketlere 

a lir• 

"'°•c11~!1 rnelidir. 
Q'"' )en Yazılar 

ı \'erıırne:ı: 
Ögleden sonra çıkar ,gDnlilk siyasi halk gazıtasl - TESls;.TARIHI 1~28 YIL 1~ SlYI 

ADRES & YEN!Gl.IN - ANTAKYA - Telefon 1 • -45 Posta kutusu 24 
2875 

lllnların har .,.kelirYle
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Ücret peflndir . 
aono gaoen lsayılar 

10 kuruttur SAYISI 2 KURUŞTUR eh -- -· 
.,.imizde bir Sa Iranda :t okulu açılacak is1Jan mı 'l!ar? 

l ,QQt İj l T k ""/ f . 1 Simla 5 A. A. - lles 
Ofrç 1_ Ve Q e I g llr d Un men bildirildiğine göre, 

o'< ge / · d . S ıranda vaziyet sakindir. 
~Qt k r er ln e ljelll il- Yaluız Kermenşah lmınta· 
~ o u 1 I a l t . d I takasında bir takım asi 

erı'tıun· · r esıs e f!Cet<. Irall subaylarının idare et 
~~tıı1.u ~Ketle haber tiği çetelerle yapılan mü-
t 0~ti ~lı/e'. ı\laarif l\Jaarif Vekil.leli yurdun cadele nP.ticesinde bunlar 
~ Ulu •nıı~de uir ' a bir<;ok yerlerinde Sanat dağıtılmış mitralyöz ve Sİ· 
t:1~rıa <t~~:rııasn11 ka· okulları açmak için beşse latı iğtinam edilmiştir. D! 
~"Zıtlık} ş Ve lıu hu nelik büyük bir program ğer bütiin mıntakalarda 
u htiıtıi~d ara başlamış ha1Jrlamıştır. Bu progra· lngiliz ve Iran askerleri 

· .lan ~ e lesis d·ı • mm tahal~kuku · · 7·' Ilı -ntııat 
0 

e ı e · ıı;ın u arasmdaki münasebat tama 
k~~~Pit i .· kulunun milyon liralık muazzam mile dostanedir. 
tıı;~klau11 •• ç~ı tetkikat Lir tahsisat kabul edilmiş MÜZAKEHELEH DEVAM 

liı~~~tsj Yek· u telkika bulunmaktadır. Bu suretle EDIYUH 
· 'l hunu alete bildi yurdun mulıta<; olduğu sa Br:rn 6 A.A.- Ufi 
<f\ uıı başka nalkfirlar yetiştiı·ilecektir, ujansı bildiriyor: Nuvel ga· 

~o t t h l k zet dö zürilı gazel~inin l on 0 um U yazdığına göre Hus ve In-
cıı n o ... "" gilizlerle lran makamları 

(il Ilı( O'd Y • arasında müzakel'eler de· 
LJflıır,· Ge' ~ a g gel 111 o r vam etmektedir. Bu miiza 

lel? i :'! kerelerde lngiliz ve Sov· 

1
,, ~Qh-..n ohum/uklar ekiın yet kıtalarının nereleri iş· 

P ' ••( "«,.. d gnl cdl·ceklel'i teı:;pit edil· 
\· ç• lı? an evve/ ciff- nektedir. Zamıedildiğine 

M'ı ııay '!J e d .... k- göre müzakereler bir kaç 
f l" ~~lll t<ıt. 11lıık Q g lt l ı t1 CQ . güne kadar q ~8011U 

e ı ıırıı ~ oı,ll, aııııııea 1 ~'I' eıı "ıtut y'1llı~ il r la Ekim ıaınnnına kadnr erecek ve Londruda 
,pt• .. \ ,1 32 ,O tl!kQıl!lıı 1

1 
ıya~ı tohumluğa i lıtiyacı olan resmi tt>l>l:ğ ıwşredilecek · 

fil"' '4ih· V or1 1( cıı ıs · f · ~ t. °" 10~ lİ,, ek4 lohunı çı Jc:ılcıe bugday levziim~ ır. 
v l ş Ve •ıtct! k luk lıaşlauacaklır. 'ovyet kılularının iş 

11011~ •r. G 1~1 ubut o 'l' gal altında bulunun nıınl.ı 
" ~ Jı eıliı ttlu ı. oi;umluk bug~'"dayların 
ıt,11 " lu le'·t uaşlun t ll t 1 ... e oı yola \'ıkanldığı lıakkı :,da kal.mi ıki miilki aıııirljrjn 

·,~1 İl·ç1ı. 1Jıuııı,ukan bu v·ı el 
1
•
11 

, "llırıı;ı , buğ. . 1 ayete nıulOm:ıt gelmiş· yunlaı'llıa hir 'uvyet Komi 
,,pJI • 1. ıs "o u lır. Bır kııı· gllııt} k·.ııJar sc:ı·i kunıııuşlur. 
i"..vfl. ıı: v "tıııak: I> Yulnız .. 
·ıı.1 ,1, ~ e u ıç11 gclnwğe b ışlıyac lğı aııluşı ÇOR Ç~L 
l ,,,it" \~\, ORl'lt•' 1 y ll l 1 l h 
~ıw· ~k"l!lılJ e "'Utı Ooğru 1111 >u tu urııluklanıı ekim 
1 lır rı11·11 d z.ınıaıııııd .ın evvd çiftçilc· 
6 ıJl . u bu re l ·vzi! iç:u lıat.ırlıklar, 

başl.uınnştır. 

lV/i/li Şef 
Bu,sada 

. ı.~ur a 5 A.A. _ l\1il!j ~f 
Ctıınhurrcisi lsnı<'t lnönü 
P_urs ı~·ı şerrf Pnllirmişler 
dır l\1·1 .. S f . ·n · 1 1 ';, e ~usurh.:ktan 
1

w
1 ıJr<>ıı bundun evvel oldu· 

gu ·t>' .. gı ı en içlen g •len leza 
~ı:lerle_ karşılanmışlardır. 
fatıi _rnuluın:t - vermesine 
nıanı ll'Şkil elınivec•c.l·t'ır 'r·· . " ""\. . urkıyeııiıı lıı riltere ile 
ol.ın İlf f I· o : 
\1 w • <l \lnlll ce çevesı 
\e ~g ızlar lıakkmdn ııir 

l nıurıku · 
11 ~ , 11 .unırahnı.1 yap· 
gı aeya,ıuta Türki •ede 

ehen · ~ 
dir ~n~.•yet ~crilrııemekle. 
d · 1 ur k ıııılJoli Amerika 

an Y41 pı'a11 bu lelmıhlere 
aı_:ık ve ·ı . sarı ı ccvuplur ver 
ınış ve bu fikirde . hu~u -
narılurm \ . . ı morıkud ı IJir 
ka~ ııınıır ·riıl kim ed ·n 
ıh.ırc l ol·' w 

uuguııu ümit o' 
nı·k · ıal ·mi ır. ,. 

Bll\ NUTUK :o;ü\ Ll\ EClı,K 

Londra 5 A. A. -
Höytcrin parıaınmıto muha 
biri bildiriyor : 

Kısa sürtm y:ız tatilin
den s,mra parlilrncrıtonu ı 

içtimaında lfoşvekil (\!ister 
Çörçilin hir nutuk SÜ) le • 
mek ihtimali vardır. Baş· 
vekil l>u nutkunda Huzvell 
le d !lliz ıle y ·ıptığı miila -
katı, Husyaya yapılacak 

yurdıın mcselc."iini lren ve 
or taşar k va;ı.iye· ini anlata
caktır. 

B:ızı rnehafıl celserıin 

lufi olmasını istemişse de 
hükumet buna laraftar 

: güriinmeınekledir Hiiku-
met nıahfıllf'rİ miizakerı•· 
nin aleni olmasını 
mekteJir. 

iste • 

UATAN 1 l'A L \ A~ ZIHH 
LlLAHt 

Londra 6A.A. - Harp 
b:ışıı.dan .beri ltalyanm 
dört krovazöri\ batmıştır. 
Zukn har bin huşı.ı<la yedi 
, tan krovuzö• lerden şimdi 

* 'Almanlara göre 

· Lerıiı.grad· 
tam muh<ısa 

ra altına 
alındı 

ESTüNYA TAMAMLL~ 
lŞ(,ı\L EDILUl 

Berliıı 5 A.A.- Alman 
r~mi tebliği:· 

Şark cephesi boyunca 
tam bir muvaffakiyctlc 
neticdenen harekat olmuş 
tur. 

Şimalde Leningrat ta· 
mamile muhasara edilmiş 
Eslonya topraklan düş 
mandan tamamile temiz 
lenmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz In 
gillerenin şark sahillerine 
hücum ederek askeri he· 
def .eri bonıbalamışlardır. 

.Manş denizi üzerinde 
cereyan eden hava muha 
rebesinde lngilizler ağır 
zayıata 'uğramış ve 25 tuy 
yare kaybetmişlerwr. Bi· 
zim zayıatımız yoktur. 
Düşman tayyarelerinin Bcr 
liıfü taarruz teşebbüsü a· 
kim kalmıştır. I>cııizd~ 830) 
louluk Lir 

1 
Lic .• ret gemisi 

IJ.ılıı ıluıışlı r. 

Uorliu 5 A.A. - Alınan 
uj ı ııısı bildiriyoı; 

~ark cephesinin şinıul 

kısıııımla Lıir kolordunıuL 

Hus kuvvetlerini nuığlu 1)İ· 

yde uğratmış,bir ınukove 
met lı.ıllını kırmıştır. Bu 
raı:ıı ağır to(!l.ırla techiz e 
dilmiş bulunuyordu. Bir 
fırkurnız harekat 'saha~ın
du 36 tank tahri!ıe/e.ıı ·ş 
12 top 15 kamyon ve bir 
çok harp malremesi el!!· 
g~irıııişUr . 
iLK FHANSlZ cü~Ou.o 

ALAYI ) GH.Llüü 
Paris 6 A. A. - Bo!· 

şevizme karşı harhrdeCPk 
olan ilk gönüllü alayı diin 
akşam ş 1rk r.eph ·sine ha 
reket etmiştir. 

rA .. llaya h ı\'8 c.l<ı..,ı 

t\taltu 5 A./\.- Hcsıııi 
tebliğ : Son ~!ufa ~lalt.ıya 
yapılan clii~m:ırı luıva ;ıkı 
nıııda diişman tayyart>IPl'İ 
muhtelif homhalnr atmış· 
l.ırdır. llusnr ehem ın iyet• 
si1.dir. insanca zıtyuıt pek 

Ruslara 
.. 

gore 
1 Atı\1ANLAH UÜ\ OK 
GA) HE'l' SAHF~DIYOHLAR 

1 Moskova 5 A. ı\. -
Hus tebliği : 

Dün g~e bütün cephe 
boyunca ruuhareLelt'l' şid· 
detle devam etmiştir. 

Moskova 5 A. A. -
Höyter Ajanslh<lan : 

Leningrallan gelen ha· 
l>erlere görc,,hu mıııtulmJa 
ı;ok çetin mulıareler de· 
vam etmektedir. Almanlar 
yeni mevziler tulmak iimi 
dile büyük gayretler sar· 
fediyorlar. Dün 52 Alınan 
tayyart•si düşürülıniiş, bu 
na mukabil 28 l{us tayya 
resi kayholın uştur. 

lngiliz Ef çi-
• •• 

sıne gor~ 

HUS ,\ll1Kı\ VE~ll·:~ıE'rt 
l\ l ı\ ETlt;ELEH \'EllECEK 

ı\lmıkova 5 A. A. -
lngil toreııin Sovyeller Bü
yük El~isi Sir Staford 
t~ripH lzvestiya gazetesin • 
de bir makale neşrederek 
diyor ki : 

Sovyf't askerleriniıı 
gayretlerine kar~ı huduttJuz 
bir hayran'.ık duymakta· 
yıı.. Kadın, erkek, çoluk 
ı.:ocuk biiliiıı l{uslurın gös 
tprd.ği nıcsucl n !liceıcr do 
ğurac:.ll{tır. lıntihaıı ve ı~· 

tırtıp ar la <lolu z.ı manlar 

ge<;ıreceği'l.. JJü~nıan l>inlur 
c:.: laıık vı:-. lop karşısında 
cesaretini kayl>clıııektc<lır. 
Almaııya duııya:. :.ı en l>ü· 
yuk ikı dcv.ett!c \'.Urpış • 
maktadır. ı\mer11rn lıize 
uüliln ıııe . ı balarım uçıııış· 
lır. Dövü~ın . ğe karar ver 
u:k ı:;ouuna katla!' miicude 
le eJec ğü. Hus mıllclıne 
bülüıı lııgi.iz rııilletiııin 
se'.aııılarını ibluğ c,'tlcrim. 
lngillcre H.usyaya lıütün 

kuvvetile yardım edecek -
lir. 

2 lTALYJ\N CE~11SJ 
. B.\'l'lHILDI 

Loııc ra 5 A.A: - lngi 
liz Aıııirallık dairesinin 
hilılir<liğiıw gföu, ı\ l\dcnir. 
do ıtalyaıı satıillt>l'İnden 
24 hin tonluk J>ir ltaly.m 
transatlaıılik gem 'si ile 
8 bin to.ıluk hir iıışe ge· 
ıui~ı J ııgil.z denizaltıhıı ı 
l ,,r.ıfıııdılll torpilleııerc k 
balınhııışlır. 

azdır. 
Uün sabah ltıı'yan av· -olarnk dcni:t..e diişmüştiir. 

tuyy .,rduriıııleıı ıniHcşc k 3 Tuııusi dl> ciddi hasara 
ki

0

I bir filo ~lallaya· hücum uğradığıııdıın hunların di)n 
etmiş v.· lııgiliz av<~ıl:ıro1 lu miiş olmalrı ihtimalı y<'>k 
rafınıJan kıırşılaıımı~lrr. • tur. Bizim hiç 1ayuıtımız. 

ta arca 
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Sıraeı Geldlkc;ı: 

Öglegonlış· 
/ar oluqor ki .. 

Şu Amerika haldkaten 
garibeler diyıtrtdır. Me~ 
Hl bir gıin bir Amerikalı· 
nın dişi veya erkek deve 
de kaçar kıl bulunduğunu 
saymakla meşgul olduğu 
nu, diğer birinin Atıantik 
denizinde kaç dumla su 
bulundu~uml hesaplamak 
için ı:;enelerce akıl eskitti· 
ğini görür ve buna güle• 
rız. 

Bu garibder diyarında 

c;ıkan gazetelerden biri, 
Amerikanın eski deniz Kur
may Reisinin bizi aU1kadar 
eden bir siirü saçma, he· 
zeyan dolu bir yazısıJı neş· 
retti: İnj{iltere Boğıızlara 
saldırmalı, Rusyaya yardım 
e t m e l i imiş ! .. İs· 
tan bul neden beynelm ilPl 
bir şehir haline getirilmi· 
yormuş '? ! ! 

Sözüm yabana K urmuy 
geçinen bu akhbaşmdan 
bir metre yukarı kuman 
<lanın (!) ileri sürdüğU de 
li saçmalarına gülmek nıi 
ncımak mı )Azım geldiği· 
ni düşünürken aklıma şu 
fıkra geIJi: 

Hirinci Murat zamanın 
da gece kol gezen devriyf1-
Ierdt"n biri uygunsuz bir 
sokakta talebei u !Omdan 
bir softaya rastlar. Cübbe
nin altında birşey saklı ol 
duğund:.m şüphe eden kol 
başı ile Molla anısında 
.şöyle bir muhavere geçer: 

-Cübbenin altındaki 
nedir Molla ? 

-Kitap eföndim 
-Kitaba benzemiyor. 

Çıkar görelim. 
CUbe kalkar ve allından 

kocaman bir . yata~an çı· 
kar. Kofüaşı sorar 

-Bu nedir 't 
-Şey efendim ... Yan 

lış kazımak için lazım olu 
yor da. 

-Yahu bu kocaman 
yataı'tanla yan 'ı J kazılırmı? 

-Ah efendim bauııı 

öyle y:H11ışlar oluyor ki bu 
bile küçük geliyor. 

~imdi bu Amarikahmn 
yaptığı gafı kuzımak için 
acaba nasıl bir yatagan is 
ter ? ••. 

S.Ç. 

USE VE OHTA OKULLAR 
Lise ve orta okullarda 

kay at ve kabul ın uumelesi· 
ıoe devam edilmektrdir. 
Kayıt ve kabul muameJe· 
~i 24 eylOle kadar devam 
ooecek ve 25 eylOlde ders 
lere başlanacaktır. 
~;IVAS KONGHA~ININ 

22 iNCi YlLDONOMO 
Sivas 5 A A.- Sivas 

.. halkı 1arihi Sivas Kongre 
sinin 22 inci yıldönümU· 
nü büyUk merasimle kut· 
lamıljflaı-dır. Söz ahuı ha 1 
tipte.' yaşamlan bu kutsal ı 
günün büyüklüğünü izah 1 

Öf ri idare kanununda ta
dilat yapıldı 

Ankara :- Örfi idare c;ıkarabilmek. fakat bu gi 
kanununda bazı tadiller ya biler istediklari mahalle 
pılmasıwı dair bir kanun gittikten sonra bir kontrö· 

1 

layıhası hazırlanmJştır. La· le tabi almadıklarından 
yıha yakmdit Meclis umumi gene kolayını bulup örfi 
heyetine sevkolunacaktır. idare mıtakasına avdet et· 

Derpiş edilen tadillere 
göre örfi idare mmtaka· 
smdan çıkarılacak olan sui 
hali ile mar maruf olanlar 
muayyen bir mahalle sevk 
ve orada nezaret altında 

bulundurulacaktır. 

Hükumeti bu tadile sev 
kecJen vaziyet şudur: 

mekte ve bu hal örfi idare• 
nin istihdaf ettiği gayeyi 
ihlal eylemektedir. 

Halen örfi idare komu 
tanı mevcut salahiyetini 
kullanarak şüpheli eşhası 
örfi idare mıntakasından 

Kanunda memleketin 
inzibat ve emniyetini ihlal 
etmek suçlariyle sabıkalı 
olanlar. emniyeti umumi· 
ye nezareti altında bulunan 
lur, örfi idare altına alınan 
yerlerde muayyen bir ika· 
rnetgahı olrnayanlu.r, şüp· 

1 
heli olan suir kimseler ola 
rak gösterilmektedir. 

Türkiye- Bul
garistan 

AHASINDA DEMlll YO
LU MÜNAKALATI BAŞ· 

LIYOH 
Sofya 5 A. A. - Tür 

kiye ile Bulgaristan urasın 
da demiryolu münakalatı 
nın birinci teşrinden itibu· 
ren başhyacağı haber ve 
rilmektedir. Meriç 07..erin 
deki köprüler hemen 
ki\milen tamir edilmlştir. 
Maltlmdur ki bu köprüler 
Almanların Yunanistana 
taarruzu esnasında Ulma 
men berhava edilmişlerdi. 

I>ENTZ BEYRUTA Y< >L 
LANDI 

Kudüs S A.A.-Bura· 
da rehine olarak bulunan 
Fransanın eski Suriye Fev 
kalade Komiseri G~neral 
Dentz ve maiyetindeki :u 

1 
baylar Beyruta gitmek il
zeı e yola çıkarılmıştır.Fran 1 
sadaki 2 Inyiliz subayının 
iadesine kadar iki Fran 
sız Generalı Kudüste rehi 
ne olarak kalacaktır. 

~eşriyat MUdürü 
Sdim ÇELEı'JK 

CHP. Malba14'• >\ntq °<va 

Ankra - lzmir 
BİSİKLET KO~USU 
Kütahya 5 A. A. - An 

karadan İzmire yapılmak 
ta olan koşuya iştirak 
eden disikletı;iler buraya 
gelmişlerdir. Burayu kadar 
birinciliği, Osman Eskişc· 
hir, ikinciliği Ni1.amettin 
Üçuncü'üğü Hikmet Bursa, 
dördüncülüğü Ahmet lzmir 
beşinciliği Halid lstanbul, 
Altıncılığı l lamza lstanbul, 
muhafaza etmektedir. 

Mahmut Hatay on birinci 
Yarış devam eti;yoı" 

NAFIA VEKlLl \llZ AN 
TALYADAN AYHlLDl 

Antalya 5 A. A. -!\ a 
fia Vekili Genaral Ali ~Fu· 
ad Cebesoy tetkiklerini 
bitirerek buradan ayrılılr 
ken beyanatta bulunarak 
ilk dafa gördüğü Antalya· 
dan nıeımıuniyelle ayrıldı· 
ğını, bu yurt parçasının 

imarına va lıutaklıkların 
kurutulmasına ·;o bir ka<.~ 
suyun islahına çalışılaca 
ğını söylemiş gerek Antal 
ya Valisinden ve gerek 
Antalyalılardan gördüğü 

himmet ve- c;.alışkanlıktnıı 
duyduğu sevnci izhar eyle 
miştir. 

• =o , .. ... 
Ga9rı menkul su/ısı • 

Hüsusi Muha8ebe nıildürlüğündeıı 
1uhamnıt>n Muvakkat Cinsi Müştemilatı 

bedeli teminat 
Lira 
200 
Mevkii 

45) 

Mevkii : 
80 

Lira Kr. 
15 OJ . Birıa Bir o<la hiı· hahı;e 

: Döryol Ocaklı l<öyii yol üı.erinde küçiilc 
Klise namile maruf 

33 75 Bina Hinn ile bcruh<:r 45JO 
metre ruuraba uah~eyeri 

p yas mc~rkt1zind~ Talgrnf dairesinin icarında 
6 OJ Bah~·e 33 portukal 4 yeni 

dünya 7 kuvnk ağacı· 
nı havi 1270 met. ınurab . 

Mevki : Paya. Karşı mahullcsinde 
Cins ve evsafa yukuı ı Ja yaıılı g.ıyri rne .ıkullerin 

5,9.941 den 27,9,941 l.ırilıin~ kaJur 21 gün müddet 
le müı.ayedqe ı_:ıkurılmı jlır. T tl;pl ·riıı mııv:ıl<knt tı•· 

minatlaril~ l>irlikt~ Vihl;cl Encümeni .e Veya Uörtyol 
ilan ilin olunur· 

. Bir-:Ameri- 1 
kan f 01 pi do ;11 ı 

Bll{ ALMA DE'\IZAL· 1 

TlSl TAllAFlNDAı\ J' \ 
AHlUJZA UGRADI 

i\evyork 5 .A.A.- A· 
merikadan Izlandı:ı adasın 
daki Amerikan :katalurına • 
kurye götürmekte olan bir 
Amerikan torpidosu bir do 
nizaltı tunıfından taarrm a 
uzramış, fakat torpido tle
ni:1.altı ~~ernisine hiicurıı e 
derek kendisini firara mec 
bur eylemiştir. 

Bunun bir Alman 'de ' . 
nizalhsı olduğu anlaşılmak 

tadır. 
Hadise Amerikada de· 

rin bir infl<\l uyandırmış 
tır. 

Bununla beraber bu 
hadisenin Amerikayı hari.l 
be sürükliyecek bir ~ey ol 
nuıdığı tahmin edilmekte 

dir. Siyasi rnehafilc tO'öre-
b • 

böyle hücumlar devanı e· 
derse herhalde birşcyler u 
lacaktır. 
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binasının çrtlı 11 ş ıı~ 
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eksiltmeye ı~oıı Jeli ( 
2-KE'şif 1..ıe 

"NOHt\lA Ot, GE~llSI 
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Nevyork 6 A.A.-Cüm 
hurreisi Bay Huzvelt \ev 
york Limaı . mcla bulunan 
Normanıli Transatlantik 

lira 78~1rnruşcur~ ;f 
3-ıstekliler Lı d'ı 

' rukı Belediye: fell 
1 ele görehi 1irlc1" S 
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' 4-Eksillrllc t 1 .. ~:atı J~ 
1 pazartesi giJnll 1 ~ ıe 11 
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retmiştir. 1 encümen odaSJil 
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Bu akşamdan itibaren • (497) lir.ı 1 ·ı rit• ;,ı 6-.ısteld1 e lJıll 11 ' 

HAHP ~luIJAlUlU odasına ıwYJ.~11 ilefll 
görmek fırsatını kaçırmayınız rına dair ve.sı Ji)'e H l ' f kat teminatı. te evr8~1 

(;At',lL•·•'tll> vKA'l'A~l 1 lerini göst~rırl ve~ 
_ l, ı.:. '- ı v bite ve ehlıY8. ı11t1Jll 

yakında mi&ado renkli ' ibraz etnıeıerı V 

lstimlii.k eilecek dükfıllf,ı 
Parsel . .. . ,· edilt',1140 

l\lıntakası No. Aıt olıiugu şahıs Cınö1 ~ 
Beş 1 Evkaf idaresi Taril' C~.ı~~;ıı 1 &J.. 
Brş 2 l\liryana 'l u.'iufHekinı Quk ı0~ Heş 3 Hacı Molla Isnıail ,. (4) 4 0-
licş 5-6-4 Haşim Dayaklı 1' ı 
Beş 7 Abdüllatif Kuri •' ııtıııııtl) 
Köprü lıaşı meydanhğının şehir ifllll~ P ~~ 

tanzimi için meydanlığa yürütülmesi ikll~ jsl'~ı 
rıc!a parsel numaraları yazılı dükka11lıırıı eııfıJ~11 

karriiı· ederek ~mri istimlUkın am:nc 't>·ı.ıtİ 111 ~ 
uygun lıulundugu yük~ck Vilaye idare ı_ er,or 
sayı v~ 15- 7- 194lgünlii lrnraıiJe tıık;:ırııl'ı 
ve tayın kılınan heyeti nnthanınıint.,>CC ~ 11 iŞ ~ 
re kurşılarıncla yazılı L>edol tahmin t,Jıl~ olÔ ıl 
c.slıabı a!fll5~nm bu lıapta bir diyccetd0!ı;ye ·ıl~ 
dır<lc tarıhı ılilndan 15 giiıı zctrfıııc.Ja ı\:; Jlı.J 1 

muhkeme~ine müracaat eylemeleri ınıtı• 
nur. 
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re tuıızımı ıı.;ın meydanlığ,ı yOriiLulrı 1.~ ,ıııı1 ( 
. Yukar~.ua p ırs ~l ııunı~ı-.ıLırı yazılı uiild:·• fl'eJ 
lalrnrrur ederek emn istimlaki anırıı ' . f)t1Yrt 
uygun bulunduğu yüksek Vil11yec ~uı:ı~.,ı;ıı' t 
sayı ve 15 - 7-1941 günlü kararılo ,~ 
v~ tayin kılıınıı hey ·li muh:ırnrnirı~~ ııti• 1111 
kur·· karşı',ı!ında yazı!ı bedel t~hrı~ 1:1;ıcr• la e.::;!ı:ılu alakanın hu hupta bir dıy~ ft~1 

dinle larilıi ili\nt.lıııı 15 ıriin zıırrıııdı•!D 
nıahkenıesiııe muracaut ;ylerueleri U 


