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941 ı p •ııtııııı ç k &una(ı. ir buraya bit- haber ·~el • hakkındaki haber teyid 
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Y•n •'"•Oklediği re yap•lan z•mlarl• ihdas yüz kuruş vergiye tebi olan Alman Zırhlı fırkaları çı • Italyaya v•d!d.len Sı P k~• ti :~:•• &İir~~:uı heyin edilen ve t gile rd en bazı la· lor hu sene 125 kuruı Ö· karıl:lı ğına dair yaba ne ı topraklarının iıi r k19 ın ın ı 
· ~ •n du~ ı. ada- 'kt · b t• • d' ki dı' ) memleketlerden gelen ha · d · l etını·k 1'il•. "c •ilab rık-.i.i hlUlt f·~· rıoın mı at ve nıs e ını ıyece er r. aynı zaman a ış~a 
1 

t" Ilı •d c ı • bildirmiştik. H~men her· M ··k II fi 1•0 dı.kkat ber1erin hakika'e uygun 
1
·sterken iki ıHkı:r arasın· o• ıC l"ld •IŞt lng"ıf. U e e Cf b"ld' { 

" '" ır k · ı~ k d ea' .. n bu olmadıg· ı resrn~!1 ı ırı · ı .ı • lı .... ·,,t" lt'.ll\' tı b' csı a a a ar ~ - k l ı.a mü sa :.ıem;! o ı nuş, u ·rı:;.,,- e d;'/• bu •r nu:uk vergilerin ~ azanç ve bina edeceğı DO ta ıır mektedir. ik isi Je Almanya va şikii· 
rıta i bir ~ılf \.lı,t:u~kunda lcısımlarına ait olanlcrmı Bu zamlar 940 takv9~~ Ku His 4 A. A. ydte buluıımu~lardır. Al· 

st .; ıı, ' itte d ı gibi da sayın halkımıza hüliise yılı kazançlarına yani Alm•nlmn Lızokiy<ye •• ıııanya, bıı ilıtilifı hallet • 
"' (l ~u rı, lrıgilt i.itnıüştür len bıldiriyorıiz: • mali yılı vergilerine tatbi le ker çılcardık!arına dııir ııı .. k ı«·ıı\ hakem vıtııfesı· 

e e ııc, ~ Ctctıirı . • ı k · ş· d' le d ı h b l h kk <la "' y "" ul1ıkı ... · tarıa ... \i, lıtrıh K • · eoi ece tar. ım ıye a ar veri.en a er er a m kt ' 
v- ... ..,, azanç vergısıne ni görece ır. ·~ıe ''•da! '•Yıp ı1··kYllPtığı ve·gi borçları k~ndilt:rine burctda hiçbir malumat Aj .k A/ 

•• J da r "d'•• ·ı° •tken yapılan zamlar tebliğ eJilmiş olan mükel yoktur. rı aga ııııl ~' in .. Utkiye 
1 ~ Hata· 1-Bevannameye tabi lefle<e bu ye •• i zamlar INulLlZLEt{ SUt{IYE· • 

tle bı-' oy&ılııı,,in Y; "desin. vel'a beyanname usulünü hakkında hi~bir tebliğat YI iŞGAL EDl'.t{:iE. man götüren ~· ~ n,tı,,., a•lti k le a· ı ı A ı • kad ''llı İdd oyun. tercih etmiş olanların a• yapılınıyaca tır. ınarıa ey.a tlerhn 4 A. . - tlİK FK.Aı~Sıl VAPu. 95
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11 
ede. zanç vergilerin· geçen se mükelleflerin \'ergi tabit· Yarı resmi bir kuynıklan cı ua · aıt l RU Y AK.\LANDl • oı' • il ;ıt t•rih lltiıtir. ne yapılmış olan yüzde el· !erini öderken ıbu zam erı bildiriliyor :, Londra 3 A.A -lngi· 

sl 41
1 cııı · ı ~•tıdc,, "c Coğ. li zam bir m;di yani yüz· da ödemeleri icabeder · Yabıncı gazetecil::r 

l 

11 

bır llı b - liz Amiralhk. da. resı teb· '1dıl~ lıutkile. 'd•ıtı 01 ' ruııı uc elli d"' 11a ortl ı nlmışhr. Bina vergilerine dün Almun Huıcıye Ne· t•~"' •ıı .. D '•b11t .... duğunu (Y . L 1 .. d za' etine giderek lngilizler liğ ediyor: Bır Holanda 
11P -~' •it clcıı,,ı '°\IC(l F anı. u müessese er o e· yapılan zamlar huı> gemisı Fransadan 

loJ" :tl•tb \1 P~ · raıı dikleri normal ver:ı: yi İ· h b 
1 

• •• Suriyeye girdıkl :ri takdir .. 
P' abı lıaı1 j;. rıJ" İııe 6 

1 -S1 ı ini.ı 'ızz'tl o· 
1 1 

Afrikadaki ,Frırnsız muı· ıJ 'it .ı '"lıın ki mislı C\dıyeceklerdir.)1.3.u IJ ki ı.· de Alnıanyanııı ıaltı ıare· 
r: ·1 

.. 0". kat .. t\11, S _ teelerı denıekte o .n: an uına ketıııı' n ne olacag· ını scrınuş• temleketerine gıdeıı bır b •· ·" "illi ı- müessoselerın 27 lira olan b h · rıd •"' "tıııl Ctir
1 

4 

llb ·yet. vergisinin- u ran vergı· !ardır. Almun t.arıcıye· Fransııc vapuru yold~l bır 1ıı e ~ •rıı "crd· . ruhsat teskıuelcri de 50 lira ı d b · · f 
bıJ ''>ltıq .. •la"1: 

1

~1 
uu si huiç - a h a msı e;v· si lıu urı bir Fransız Holanda bup ){eıuısı tcı· 

C ..... ıJ.- Yıl l'rıu~ "oL etJ_ı:cck ya iblıtğ edilmiştir. kalitde zaıu olarak: lrnLul ı ldu" ı ce d 
"'1 r ' ' ıt f 'l. Serüest meslek N ·ı lııgıtız mese eı. ı o 6l nıtından urduruldraK ı· ~;r•' • ını ••ıı · •k•t cdilm;şı;r. Kıraya verı eıı vabıaı vernıişlir. Alman çuıde ara,ı.ruıatar yapıl· 
I• r tıı,, ~·· o,,'"1~iı •I • babınııı k.zanç Vergilerine evlerin vergileri de üçle· siyasi ınebaf ılı hor ne o• mıoıır. !Su .raŞtı•m•lor 
ae'eJ '•u~ r11aı,_,ı aııataytı geçen sene yapılan yüzde bır nisbetiıı<le arttırılmı~ · lursa olsun Fnrnsanın ken "n 

" C\ıJa •tı 1

· 50 zam keztt bir misti art· d neticesinde gemıde mar· 9
i"1 ''dı ti.. et. ııı, b· uu U· fır. di arazisiııi müdafaa e e l l J k 

• b lı 1 • tiniğe gitmekte o an a tJ!· ~ O, ıı ıo . ır çift rı mıştır. 2- Veraset vergisi de ceg·ine şüphe etm~mc: te • 
fl ltı" 1 )lı" ı· ? ~ 'l ·· hh' 1 · dar sıvıı aımın bulu ımuş e '• 1 .. D ıC 111}. _,-ıv ulea il t:rııı ver Lir ınısli daha artırılmıştır dır. 
.-.f. t~ 'llııı 'fllcad F• gil · yapı ve gemı musad ı;re eoıl· ,,. •)ı. ... e- erıne geçen sene . 3 - Tiyatro ve :sinema· Alman para d tc ışlh~ Ad,,ı;~fıalc•tile lan yüzde ellı zam yuzde lttrdar alınmakta olan yüz 

~~ ~"~tc,, 1 Cd~tc~ h~~ 812 Ylize ıbtağ edılmış ve bun de ıu nısbetuıJeki vergıler şÜlÇÜJeri 
. U ;/ 1 f ~rk tcaııuc 1 tuyll!r lı.rı:ı dört ,hra oıan ruh · yuzde 20 ye çık .. rılıu.ştır. 
~1~ı.i-' dır•ıı <JIJııh r c butün sa: tezk~r~sı 2•1 liraya çı· 4-D.tmga resmine ya Şlvıül KlöK.ıS AiJASI 
f~~~ F' ~•nı k ·ı· IJ N .. \ ı1u·· cu.vı EDE-tı 4""ı~ •ıı hı t"•ıs1 ll ahh iltılmıştır. pılaıı zumlar: uhsı ar. • 
9 tYı tıı t iılııı, •r, J\u~. 'l ~Dtıkkaıı ve mağaza • vezne ve mlİt'ssesatı saire CE.KLE.ı<ıvıl~ 
,e- ,; .. •rıhııı • ııı •r ...... 1 1 Londrtt ::SA.A. - Alman 

r' '" ·ı· ac" ..... , e lltıııııı ga)rı safi ıradı uze makuuılarına posta V:! tel d l. 

f lıı. \lt k ı rıııı r d naraşutçül~rııı_ı_n şim ı K.ıu 
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11r t \lil .. ,., au,10,. <le. ıu eu Vt rgi ve ren mu• graf ıuakbu1ları1ıa şinıdı· r- h h 
, • \il .... s k rıs aJcasma ucuma aı:ır· tıile /J lıt:cnıl'\ br, O , ... ,ll~c kl o "iletJcriu vcrgıterıue ge- ye kadar yapıştırıtan ıki 

"' l ·"'Q ... !andıkları bugltnk.u gazete ,.J11 ı• dı.ı,...._ •lrııj,. 11 
11. Çt:Q sene }'ttpıtan )'UZ ie :l5 kuruşluk pul vc::rine Ü•~ ku b U 

-;v, ı tq •• ,, '" tb ı • terin enmu uu m.:v_uuu tıt \.. llltcı rıı "c: F tdi ., ın: "'' C?uwr •• -= ıuşluk pul yapıştmlacalıt· te,k 'ıl etmea ted.r. Gazt;· 
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~t "•"" 01 .. ,1 ı. teaııs,_ Y•rd ·ı b k 1 1- .. 
•
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tç 1 '<lı .. uır L ıııu e değıl, Tur k gu- tır. tlunlardao aş a ,a e u tel ere göre ~ıbrısa h:.ıcum 1 

~ 11, L • Ut11.' ~t llu L 
0

• cuhuıı ve Turk hakkının mum bavalenamelerle ha Gırit adasına yapılan hu· ~' ' ••udu\ l&rı du uıd k 
if' ~ P•yuroı.ı ıul bır ıınliıııa. •radesile çıkunlmıştır. vale mektuplarıııın ve ma cumla by.u edıleınez Çün 

etJJ' rıı l • Uı.ıt h d Uedbttht Fraı sanın za- tu resme tabı bazı evrakın kü Kıbrıs en ya~ırı duş· 
i .~ ~~ rıı~ı~;(·.,~~1 bı, \,~~ ••Ilı • Üam•d Ferid • iııı resımlorine ve ııısbi danı man adalarına 41l0 ~.lo· 

J,if ~ d ,, 
1 ttı.. r,g,., 

111112
Ur göruu:k lazımdır. ua resıı.ıne tabi evrakuı metre mesafededir. lfon· l \llıı '"11\e"' .. ,cll . • K b 

1' t.ı )'ıl •tıı. t 
1
'it o~ ÇUııkij : Unun tarib i ııde resimlerine de zamlar ya- dan Luşlcl\ lngılter~n il l .ı0

1 

ltıı 1 11,1 '~'t ııe lJ•r •• G . 1 ra:ıta ikı mükemmel hava us ır./ , .. cyc1, l' '>ı,, ı . u,, 1;· uztaııteb ,, , ne pı ını~tır. 
r~ J "'lı• "r.. l.lflo ır • lı . - 4 N sü vardırl" ounl.sr111 bırı 
111"" d Yet k .. llaıl b t.tııı kil ıonu,, 'ne oır .. .)4- ALMAN HAVA KU.vı A Ldkoşt>, dıgerı Luııalcaua 

t.. 'hıı, .. "'.Urct .., 
11

)1t\i. l ry• " Ve rıc de bir • Dum DANl OLl\'lÜS . ı k t t ve 
... Q ., l •t: " up ıw • dır. t::n i'Üzıue t aa • 

' ~· •t•rı l.ırk '''il.- ıııu " vardır• Londrat 3 A. A. - mühim wıktarda Avus.ral 
r' 1\ r•ıı,, CQıltıi. illcııt ı:o )' ültındarı tanıdığıını:ı Balkırnlardaki Alm ın H :l· ya kıtala• ı l(ıbrısta . bulun ~· '> tvy "ı lln K.ıb ı: l l\ n,, d eıil .ı\tf k 

5•rıtn Lı .. ıaıaevi su· va orduıarı ba~k. ımanda· maktHchr. tlunun ıçın .. e~ 1
''' ' 11 •n\. 0~tuna kendi h~sabımızu ·ı d 1 rısa yapılacak nücuın liı· (.;l, 11 1 't'Yd .uı - nı lra"t1. tayya:e ı e o a d 

••aiı ~rı. ı _er &eç~riz. F rarısız mıl· 1 sırken, bir lngiliı tayyue rıde yapılan bucuoı an 1

l.lerj11 etı t 7 
••• 1 .. çok d.thı müşkul olbcak· 'c tal ine ağlailo ! 51 tarafından düşuru ıııu~ 

St!li ıu ÇELE.NK ve ~lmti§tür. tu • 

miştır. 
---....-aa.~~~~~:,::.ı;:iiJiQ;~ 

:;UN UAKll\.A 

Surqıeııin iş· 
gali mest:ı.JSL 

Lc. .ıJra ..... ~. n.. -
~ırıdın tı1Ully1:ı.1 wd1K8fı • 

lar t:ın.1 Aıııı.uı u .. ıcı<;tının 
bHtıgıne VCjctClll( ıvl.Sl(l..lci 

harelıteuıı uaşhyacaJıııı:t de 
talet etmez. Gmdın ım.ida 
t....ısı ıçın lazı.!l olan lt:d· 

bırıerın alınıııı&Jılınci tee.s 
sut edıımekle bentl>er ~uu 
d: blAnUıı münakcaşası zıı : 

maı:ı değiluır ... 
Veygaıı<lın Vışıd:: sıkı 

göru~melen v~ Lazıkıyc::yc 

t>ır Atman zırhlı fır kr:ısı-,,. 

nııı çıkarıldığı ilakKıııJa· 

kı lıaoerier leeyyuu etme· 
oıekıe l>e.ral>er en bass.ts 
11 o~tayı te~Kıl cyıeıııeKte· 

dır. lnguız nHtbı.1 tı O::,urı· 

yenın derh . .ı li.{al t"uıiuıe 

111H1e ısru etwekte:lırıC!~ 



~B)fa-2- TENlGO~ 

iaşe müs
t~şa'fı 

Dün lskondcruna geldi 
laşe Mü.;tf'şara Şefik 

Soyer dün akşamki ek -
mesle Ankaradan lskc n -
der una gelmiş ve l kende 
run<la valimiz tarafından 
karştlann ıştır. Dün geceyi 
lı:kenderundl\ ~t"·;İreu Müs 
teşar bugün de hkcnderun 
da tetkiklerin r- devam 
< decek oradan Km'<han 
VP Reyhaniyt>y uğr.ıyar k 
)8""10 şehrımİl pd c•ktir. 
S1yan Mı.isteş rımıza boş 
~eldiler deriz. 

P. Grupuılda 
HARiCiYE VEKiLi MIZ 

iZAHAT VERDi 
Ankara 3 A.A.-Cüm 

l uriyet Halk Partisi Mt•c 
Jıs Grupu bugün Reis Ve 
l...ili Hilmi Uranın riy, se· 
tınde toplanmıştır.Celse açı 
hr açılmaı kıirsüye ~elen 
Hariciye Ve~ilimiı Şi.ıkrü 
Sa!"acoğlu son üı; baht nın 
sıyasi hKdıseler h:ıkkı oda 
Grup heyeti uınum·y ·sine 

duflıca teııvir eylr>miş ve 
bu ar <la bazı hatipler ta 
rafından sorulan suallere 
mufa~sal cev<ıplar vermiş· 
tir Ruzoum~ueki di,rer 
maddelerin mi.ızakeresını 
~•kıt kalmadığından bun· 
lamı müzakeresı g•lec .. k 
ıçtimıın bırakılctr k saat 19 
da celseye sun vt"rıımışllr 

ALMANLAR KAGI r 
~ATMAK IS'!1YORLAR 
l:ıtanbul Şehrinıızc • ce· 

ı, n bazı Almanlar, alaka· 
darlar la temasa teÇ ı ek 
kağıt Sl3tnıak ıstedıklerıni 
bı'dırmiş erJır Almanlar 
ısıeııil~n ber ıevı ka~ıdı 
vercbı\ecekl!:!rini bılJır· 
n ekt~dırler. Uır ttnlailma· 
ya vur1 lırsa mubadele hu· 
buı.usi takas üzerinde ya· 
ı.ıılaca k tır. 

ALMANYA l-KAN.)A· 
Yı 1T ALYA YA f t.RClrl 

EDECEKML 't 
Londra 3 A. A. -

Röyter bıldiriyor : 
ıSre ın'!ı deki mulakat 

hakkın:b gdeıı lıaberlere 
~oıe, Musolını Httlertlen 
lıaklarını ve payını i~te • 
mektedir. Çun"u ~iller 
hal) aya F rausauın mıis . 

• temlek-=lerırıi va<leylemiş· 
ti. Fakat ltalyanıu harpte· 
kı mu'f·atlakJy ·tsızlığı uzc· 
rıne bu va•tten va •geç · 
m·ş ve ltalya yerine Fran 
bll ile işbirliği yupwayı 
tncıh cykmı~t~r. 

MOSKOVADAKl YU· 
L>OSLA V ELÇiSi 
Moskova 3 A. A. 

.Moskovadaki Yugoslav el· 

çıtti ile elçilık erkanı bu· 
radan ayı ılmışlardır. Buıı· 
lör Aııkaraya gitmektedır 
ler. Dığer taraftan Belı; ka 
elçiıııdc Aml!rıkaya gıtmek 

uz..ırc Moskovcldaıa ayrıl • 
p,ı~rır. 

HITLER 
FRANSA YA NELER 

TEKLiF ETMlŞ'? 

J Amerikagro 
enia)Jd(t as .. 

Londra 3A.A .- M üs· 
takil Fransız Ajrnsı b.1-:li 
ri yor: H İtler Fr ansR 'ile iş· 
birliği yapmak için aşa~ıda 
ki frkliflerde bulunmuştur. 
1-Alsas Loren Almanya· 
• a ait kalacak fakat Lo· 
ren hudutları f rar Sd lehi· 
ne tadil edilecek. 
2 Holanda ile PL1dökale 

e Belçikanm bir kısmı 
Almaııyayn ilhak edilecek 
1 Fr n rn şım Jı Vt> ba· 
h alıillt'ri ·harbin sonuna 
kadar Alman işgalınc:!a l--a· 
lacak 
4-Aısas Lorenio kıu~ısm 
daki l-e~ dopanmun 25 : e· 
ne roüddtle Alman i~galı 

tl 1 ın~a b&lh:nacak 
5-Dakar, Kazablanka, Ce· 
zayir ..Je Beyrut limıuılann 
dan f rans:ı ile Almanya 

müştereken istifade edt"cek 
ler, Butün bunlara muka· 
bıl Almanya Fransaya ~u 
müsaadeıı::rde bulunacak· 
tır : 
1- Belç"kanın 1Jir kısmı 
m nı Fransaya ilhakı 
'l. -Fransız hüku netinin 
Paıise nakli 
3 -Httrp esırlerinden mü· 
him bir kısmının serbest 
bırakılması 

4 - Mustemlekeler<le h5· 
Fransızlara karşı yapıli· 

hareke •e yllrc.lım 

) Harp taııziıııalıııııı ya· 
rı yarıya ıııdirılıııesi 

6-Italyarun Fr.uıscsdirn 
o an ıstel-. lerın eıı vaz gt ç· 
Ul~Sl • 

omunyada 
Almanya aCeyhıne hasma
na nurn yi~ler yc1pıldı 

Uukreş 3 A. A. -
Pomanyada Alımrnya aley 
hıne tasmane nu.nayi~ltr 
yapılmı~tlr. A;ltk yüzün • 
den yapılan '.JU numa) ışl::· 
re ı..mversıte lalebe.sı ıle 

kızlilr ı~tır ak etmektedır. 
136 geı ç tevkıt edılcreıe 

dıvctıııharl>:: verılmıştir. 

Romanya hul\umetı bir 
IJeyaııııbıne neşreder~k yı· 

yecek kıtlıgtı 111 Alman 
or dulcrıııırı l<.omaııyada 

bulunmasından doıayı d~

gıı, t.ıuıuııkü duııya vazı • 
)'t:lıııın ıc«alJı olarak mey· 
<..h\ııa gel !ığıııı, ı;u.ı c u Al 
nıaıı orJu-,urıun outun yı· 

yecegıııı 1-\lm.uıy .H1llıı ge::· 
ı•rmekte old.ıgurıu IJılJır· 
mı.ştır. 

l.S.t-_ı<J .iN t3 .vl dAl~ IJJ. 
MAN EUILüı 

l..ondra 3 A.A· ln°gi 
hı. tayya-c lıl luı duıı esle 

şanı kıyel haııcsl na ve Uerl 
lııı iızcrıne geııış mikyas· 

ta tıucumlar yapcm~lardır. 

il.::rhnde Muhıın bas" 

rat ıka c::Jıımi~ Norveç 
sahıllerinde Lir gemi batı· 
rılım~lır, 

kPr çıkardı 
BiRLEŞiK DEVLETLER 

JNGILTERE LE BERA· 
BER HARe~ GiRMEK 

ÜZER Mı? 
Lonrlra 3 A.A.-Deyli 

Meyi gazetes ııin Vaş"n6· 

ton muhabiri bıldiriyor. 
Mihvert'! arşı askeri 

ve sıyası bar~ketin esa~· 
lan Vaşi ngto ıd ted < ik e 
diımekte i . Burada soy· 
lendiğllle gııre İngiltere· 

ye ırönd ı ılmekte olan 
malzemenin muhafozası 

için tatbık e Jıleıı devriye 
usulü memnunıyet verici 
ı etice!er vermeıse daha 
mühim tedbırler alınacak 
tır. Alınacak ol .. n bu ted 
1>:rıer çok g zl\ tutulmak· 
tadır. 

Nevyork 3 A A.- A· 
merikt\ hukl meli Üroen· 
land adasın mühım mik 
tıtrd.:t asker ..,ıkarmıştır. 

Londra J A.A -Ame 

rikanın Gro nland adası· 
na asker çıl ardığı hakk' ı 
da ki haber hurad ı heye 

canla karşıla ımış ve Lıiiyük 
bir memnur iy t uyandır· 
mıştır. Ame .. ika Atlan ik 
yolunu hiın ye için büyı..ik 

uomlıardıın n f/ıyyı-relerin 
d,.n muteşeKkıl devnyeı r 
ihdas eylem ~tir. Bu tay· 

yareler deniz üzer in fı> e11 
lıüyi.ık korsarı g ıuilerıl .. 
denizaltındaki gemileri ba 
tıracak kadar mukem nel· 
dir. 

Gelecek 
sıılh için 

AMERlKADA iLE ,l 
SURU LEN MU f A 

LEAL AR 
Va~mgton A .A. - Va 

şington Stı r gazetesi ln· 
p.ilız H11ricıyt· Nazın Ede 
nin harp hedeflerı 1 akkuı 
Jakı nutkunu tusvıb Pdi
yor ve diyor ki: 

.. B. Edenin .ierpiş el• 

tiği serb~.,t iktısaJı ış lnr 
liğı siıskınİ ııutkur. en ala· 
ktıh noktası ur. Uu sulhu'ı 

iktisaJi veçheler ine geç~n 
harp sorırasrndı.ı dominyon 
d:ın daha f azl" ehemmıytt 
verılmesi husLısurıd ki ln· 
~ilız uoktaınazarırıu tama· 

1 

mile uygundur. 
l3u ııazık aıılarJ .t lrıti 

lız Barit.iye Nazırının kar 
ıııakurışık bır·!-::ıtadct. sul· 
hun ne gilıı esbsl ıra da· 
yaııma.ı;ı l&ızım g<"h..lıy,ırıı 

ısljıkçıı soyleıııe 1 ccmırel 

Vt"J"ICı hır şeyJır. 

Eğer gelecek sullı kuu 
feranH böyle bır ıwktaına 
zara ıslınad edecek olur· 
sa, Versayrn hataıa"rndc1ıı 

içlinalJ edıimi~ olur. 

İlan 

13ag: 

bağ: 

E": 

göre, geçen mayıs ayı 

içinde Ortaşarkta Jüşüru· 
lt'n Alman ve ltalya ı lav· 
y!:lrelerın n sayısı 244 Ü 

bulmuştur. Ayni mııddel 

içiııue lngilııl.-rin t tyylsre 
ka> ıbı6.:> dır buııiarırı pılot 

lıuındaı. bırı.;o,;u da kur • 
tulmu~tur. 

Bu suı dlc har bııı 1 a· 

şııı<laııbt"rı orta şaı kta dü 
~ur ult"n duş o urı la_ı. yarde· 
ıirıın Sli)'IS! 1243 e hdl•ğ 

olmaktadır ve buıılarııı 
buyuk bır kısnıı Gırıl adıt 

sındakı muharebelerde du 
ş ~rulmüştıir. 

.. 
llô.n 

AN f AK Y .t\ ICı<A ME· 
MURLUGUNDAN 

İpotek olup paraya ~ev· 
rılmes ııe karar verılen 

Antakyaııın 4 uncu .nınta· 
kasında 4J numaralı olup 
loOü lır~ kıymt-t takuır 
eelllen bır evıu tamamı 

açııe arttırma ılt: 28 -6 -
94 l curuartesı guııu .s~t 

9 dun 11 re ktH.lar bınııcı 

rtlırlllUSI Uc&lrede ICra t:Ul• 

lccektır. 

Arttırma takd r e<lılen 
kıyınetııı ıuJ ,fo /Sırı bı•1 
dugu surette alıcı ııaınıııa 

ı!aalebı yapıl cctgı aksı htk· 

uırdt· 10 ~uıı uzatılıuök 
X J ':J l J :iiilı gunu aynı 

.s alte ı mcı arllırm sı ya· 
pılacakllr 

ljayrı menkuluıı delta· 
Jıye ruz;unıu _v~ tapu mas• 
rafı ahcıyd uıttır diiıu taı 

hı m ıumat ul maK i.st~yeıı. 

tı alcıHŞ 

loıu ur· 

,_ 


