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llttğda :___ "' SAYISI 2 KURUŞTUR 
Yll/ Y: Arpa, Çavdar ve Be9rut 
Yil""' .fl(ttları tespit edildi DON INGIL'ZLER TA-

ayelıtt i d ... RAFINDAN BOMBA-
tuş 30 2 e Bugdayın ~ilcsu 7 ku LANDI 

. Para "avd 6 A a~yrut 4 A . A. -
k 

'l" ar , rp~ 5 buçuk 
v u Oli Fransız Ajansi bildiri-

1 iıı l\oordina ruştan sal ılacak yor : 
Vıı· llld,,.ı syb?ı1 heyeti. 

ııı,,l. 1( ır k dayın kilos.ı 7 kuruş 30 Dört lııgiliz bombardı· 
l>t ' 'ınizd b an rla · • "" d e u7.d paraya çavdar 6 kuruşa, man tayyaresind 'n mürek tı t ""'v ar ~ ay, •ar- . 

C&p' Ve "ul f f · Y 1 f 6 b k k A kep bir filo Beyruttakı' pet ese ır ıt ~e k b' ' iatla u a uçu uruşa r• 
.;tP • Bu kara 8 ul ed imiş panrn beyaz nevi 5 kuruş rol depolarına hücum ede 

~aıay, s,)'h:naıneye ~öre 30 paraya, Siyah ve çakJr rek yanlın ve infilak bom 
11.·bıık•rV·ı~ıı , lçf:"f, Urfa cinsi de bfş buçuk kuruş balaıı atmış, yangınlar çı· 

1 
ayetlerinde buğ tan fuzlaya satılmıyacukhr karmıştır. Bir kaç Fran • 

sız subayile bir asker ağır 

şe Miisteşa- Otomobil .u •• ıı. Y•••l•nm•Jh•. 

l"l>h SURiYE MESELESi AL· 
\J SA ••ıZz lastikleri MANYADA NASIL 

st•1 z 8Ali Şf.H . TEFSiR EDILIYORJ? 
ı~i t. \.ıI!.LDı Rı:vıı. boJLaşıgor Berlin 4 A. A· - Bir 

',..d,t\lnd~llnJerıbe · b · h b' b'ld' · l~all . ' lctk'k rı isken- YILA VETLERE IHTI· ususı mu a ır ı ırıyor: 
. fik s••ıc la .. ' atta lıulu y AÇ N S Suriye \aziyeti şimdiye 

51 ııy •vı\lsteş 1 BETiNDE kadar Berlinde bir 1ztırap 
i' t İte: ~:t ~ı..: s,:r; nız Şe TE'/ZIAT YAPJLA.CAK mevzuu olmakla berab" 

115~ ar,lld llıış v a 1 Şehri· Utomolıil ve KAmyon Suriye Almanyadan ziya. 

(
..:' A.Cfik s'I()) k,t~ııeanValimiz t.. lastiklerinin Vilayetlerı·· 
191''11 v "' de F' ransayı alakadar et• 

lı 'nıunı Yf tc rnıştır. mizdeki ihtiyacı hakkın m< ktedir. Vişi hükumeti • 
iıl·ı b iıuı:c~ ~U·iUr~eir~~ ofisi da tedkikat yaptırmakta nin Fransız topraklarım 

lıtıırı . e lica 8 a Sa. «..'lan Ticaret Vekaleti bu müdaha)·a karar _ verdig~ ,· 
" .. 1 l?Jıtd" '~t fi· Jkk -. Je ••. Co lıt(j Ah o sı u. te i atını bitirmiştir. Las hakkındaki ka,.arı burad 

111 
11 Jır. J nk tef11k lllf:"d Ce. tiklerin ne suretle tevzi c:öyle tefsir edilmektedir .· 

Jl h aşc .. at t-t k d v 
., 1 rinı· llıust lnı· le e ilecegi bak :mda yen: S · t ·· d 

~o " ı1de b· t'htıınız d urıyeye ecavuz e e· 
1 Ve • •lbas ıı b'r talimatoam~ hazırlan· cek. olan J<~vlet ancak ln 
i \l dığcr sa buğ · mıştır. Lastiklerin en '.az· 

ı k ttriııd R1da ıtıadd giltere olabilir. Bu takdir· 
,ı ve c lttkik e la ihtiyacı olan Vilayl' tle · .J Al ı· k' 

:ı' •ıı, Y&ı 111 at Yhpa Je manya ga ıp ruev ı· 
c11ı Şth · re gönderilmesine ve nlu··b d 1 1r F , ı36f' "'lır, tınıizden e o masma ra6 men ran 

r ' 'r~\'AL rem ihtiyaçlara sarfedi1me aaya yardım etmeğe hazar 
~ı~ l<AA sine karar verilmiştir. d ~ C..llv VE. ır. 

'~'"r 1 OR KOZA KOOPERATiFi • ı,~ alu1 ı · "ı t.ltr R 1nıızu .. NE KREDi 
~ıı. \lııo k &o· Zır&at Bankuı Bursa 

llıru~ ~uv,ı ~:ı ıırı'aıı Kozucılar Kooperatifine 
tıırı ı•t.."c le._. ... •&lıvcııiıı 500 

"..,aı· '' il birı lırcıhk bir kredi 
tı ~,\\,. tı k· 'Uasıncle 
~\ı. 

1 
•c ihr "'ll•r H açmıştır. Kooperatif Ha-

tla" tııı t,~ 'Ytcı01 .• ata tay, Mahtya ve Diyarba· 
h I lııı v~ th • Onle k d K 

"'\lıt ır a oza satıı.ı alınağa · 
" k\'t: t•ı 'l~riıı l3thtlığ1 
" •I "•sıs G • devam t>lmel-tedir. 
tı l l'vcı r 'Yle-ın~u~aı Genclı·k 

v"rıtır . ıı~ltr Şlır. 
t •kı tıııc lcaj Ü -

ır ttcl g · V l d ilq. • •niş buıu n.ış asın a 

ıl\~,ı~~;ı~~lo)4de CUMARTESı' Al~ŞA \1 
v. ı;.,\ ·~ "• LARI KO,\JSER VERi· 

ltl( IAş~ Rıy As~ LECEK 
~ l l\u ı:. 1 lt.y :-· .. Antakya Gençlik Klü· 

ı ~flord·ıtı l{lJl.lJ-., I:.r. bu n .. "k ki '-c. • , 1 Qu lUZı üuüyle anlaşa 
ıı~ '}•lı ı_ 'Yun '\ r \c k 

•ta 1 'l\t&r h,.y . 8 ışlada her cumartesi 
kt ' tr...· lltln ctı ak B ,. V .• ,,,. ı •c •ı .ş. amı eden terbiyesi 

hı ''"" • ll~ c ın k J t ı 1 
1 tll 11 buı u e tefleri ve klu"p a"'a· 

~ " ı ıa etd Ve Si • • '• 
~ } ll ' at c Vaı ı w •çırı Lır konser verme 

' ili tı le k lıııd ı e- ge k 
rtıı ~ ıl • l k arar v ermı'şt"ır. Bu 

•ı flır •ııı k fişe 
' · A llr, oı serin birincisi bu cu· ') N l Yr.~ t lllıı ınartes' k 

rı111•k, 'ııycı ""-•ııl\ı1d \'(' .1 
1 a şırnıı saat 21 d ı: 

t l:f Ilı v Ct<f ıı tı ece~ tir. 
r 1 llıııı ı:ı c ~•I· t! de Ki "' 

~t '~" 1 ''tiılj 
1'Yc M . 1 up azası V"' miikr"llef 

t, b1.ı l •ey li &ııııJc u ko nuyan yur tdaşl:r da bu 
)11, ıc)• ~''t bı. onae l 

l '"ll -. \ l .
1 

r ere serbnutçe •r.ı ı ... ı '- Ct V ıa ..... k "'"' gıre 
" ''"' ıt ..... ıı ecekle d' ~1'lc1, e ı 1 ttlılcr ~ r ır. 
._1.ı ı ot ıcy •ıı cauırıo h 

) bh "C•kt Clfcri 11 sto' 1 a ma fuz yerlerde 
L (:"~ ıctıcr ır, ıc: ar .. j 
' 1'ı ı ~' lı.1~ il . d vucu e getirecek 

-cı~/"(!c~.., llrtıullda v c~, e f evknlade vaziyet 
lttırf "" hk 0 udubulursa ahnmctsı ica · 

ı ltaPıt ~- P. en t db' 1 , ı. e ır tri almtıkla 
nıc•a~l olacaktır, 

lııgilizler 
MUSULU ALDILAR 
Kahir~ 4 A. A. -

lııgiliz resmi tel>liği : 
lrıailiz ordulara bugün 

Musul şehrile civarını ış· 
g al edı:-rek burayt yt:rl~ş· 
nıışle,.Jir. Bu&<lutt-A (;rli 
idare ilan edilmiştir. 

BAGDATTA VAZlYt.T 
l3ağt' a J 3a a • Cemiı Mün 
inin ı iyaattıııde teşekkül 
edeıı yeni lrak hükumeti 
holka b:r beyanname neş· 
red~relc saat l 7 den son 
ra reyı üsef eri yasak etmiş 
ve sükuneti ihlal edenlerin 
ölüm cezasına çarpılacak· 

laram ilan eylemiştir. 

' 
YERi 1:3f.LLı OLMIY AN 

131R BAŞKUMANDAN 
Londra 4 A.A. - Ma 

reşal Cemı Kromdol lıir 
başkumandanlığa tayin e· 
dilmişti r. 54 yaşuıda olan 
lıu mareşalın nerede vazı· 
fe görec("ği gizli lutulnıak 
tadır. İhtimal ki hat bin 
muhtemel inkişaflanna gö 
re icabeden bir yerde 
BaşkumHn·Janhk vazifesi· 

ni iÖrc<:ektir. 

Her ne pa
hasına olıırsa 

ı olsun 
SIJRIYENIN ;ıNGlLlZ· 
LER T ARA.FlNDAN 
iŞGALi ISTENIVOR 
Loııdra 4 A.4:-Röy· 

ter ajansının askeri muhar 
riri şu utırları yazıyor: 

Giridin zıyaı nahoş 
bir tesir icrft etmekle ve 
lrıyiliz bahriyesinin ;güçlük 
lerle karşılaşmasına •ebep 
olmakla beraber lngiltere 
Akdenizale bakim kalmak 
tadır. Fakat bu hakimiy• 
ti idame için de havalara 
hjkim olmak lazımdır. Bu 
noktayı bergünden ziyadt
donanma mensupluı tak· 
dir eder. 

Suriye ve Fih~tin, lı· 
k~ııd~riyeyi himaye eden 
bir cenaLhr. Bu cenahı 
da Kıbrıı adası himaye 
edec .. ktir. Fakat V,şi hü· 
kıhıeti Almanların Suri· 
y~de yerle;mesine ve Su· 
riy~ Lioıanlarını k .. mtrol· 
leri ftlhna atlmasma müaa· 
ede ederse bu vaıiyet cid 
di S\rette tehlikeye cili· 
şer, 

Bu iıibaı l.t her ne pa· 
haama olursa olsun böyle 
bir harekete mani olmak 
için ıuriye dert •• ! işgal e 
dılmelidir. Tere::fdüde va 
kıt yoktur. Artak ihtiyat· 
la hareket etmek zamanı 
değildir. luıl Jerlul 
yapılmaııdır. Bu iıte reç 
kalmık ve Almanların ıu· 
riyeye )'t!de~mes; ne müsa 
adc ~tıu~k çok tehhkeli· 
<lir. · Suriye ! iava meydan• 
ları lngiHllerin eıind ~ ol· 
madıkça şarki akderıizde 
logiliz kontrolü mümkün 
oıam.z. 1:3u kati bir zaru· 

rettir. 

BULGAR-1 t AL YAN 
KAVAG.51 

Berlin 1 A.A.- Yarı 
resmi bir kaynaktan : Gar 
hi \lakedouyada Bul lar 
orJusile ltaıy,rn ordusu 
urıaırıda ç·kaıf!lihtilaf hık· 
kındct burada şu mütalea 
yürüıül mektedır. : Atman 
ordu lan çe." ildıkten ıorıra 
Yugoslavyanın b a z ı 

yerlerini iual etınekte 

olan Bulga· Jarla ltalyanlar 
araaındo ihtilaf çık.nıştır. 
Bu ihtilaf Almsnya tara• 
landan halledilecektir. Çun 
kü uzarıa vahim neticeler 
tevlid edebilir, 

Perşembe 
Abone ,artları : 

Dahilde yllhf;ı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
hlnlırm her kelim•· 

afnden 5 kurut ahnır. 
Ocret;peflndJr. 

OOnD geçen eayllaar 
10 kuruftur 

Fransa 
HE.M AMERIKANIN HEM 
AL~A Y ANLN Du3TU 

1 OLAMAZ 
V ışington 5 A.A. -

Bütül'\ Amerikan gazete• 
[eri lngilterenin Suriye:ie 
alıcağ\ tedbirler her ne 
olursa olsun taavib edile· 

ceğini yazmakta ve F ra ıı • 
aanın son hathhareketini 
şiddetle t lkbih ederek şu 
s11tırları y .. zmaktadırlar: 

.. Fransa kendisini döven 
SC'payı yalnız öpmekle kal 
ınıyor, Franuyı kurtara· 
rak olan devlete de cephe 
alıyor. Frarısa hem Alman 
yanın hem A ııerikanırı 
dostu olam ız. 

JA.PONYADA AMERI 
KAN ALEYHıJARLIGI 

Tokyo 4 A.A.- Bır 
Japon Amerikan harbinin 
önüne geçmek için Am~· 
rikan gazetelerinin yaptığı 
neşriyat Japon matbuatı· 
nın hücumun• vesile Ol· 
muştur. Japon gaı·teleri 
şimdi tiohmda Hmdisla· 
nına ve Ameı ika aleyhi· 
ne tiddeUi neşriyat yap· 
m•kta ve Amerılu un Cl'I• 

nuba doiru genişlemesi· 
ne Japon yanıu müıaı.de 
edcmiyeceğıni yazmakta· 
dar. 

Brennerde · 
HlTLE.R MUSOSLlNl 

NELER KO.'JlJ.jftH .. ı\R 

Londra 4A.A. - iyi 
haber alil\ mehatile göre 
lirennerde Mitlerle ı>du· 
ıolıni arasında dalııt.trı va• 
ııyeti ve r urk.ıye ııe oıao 

miinesabetın Kllnuşuld"l" 
anlaşılmaktadır. l:fo mula· 
kattı Gırid mtselesindt'ln ~ 
aonra tatbikata ııeçilmeden 

evvel alınacak tedl>irl!re 
dair ıon muıakereler ya· 
pılmı~ ır. 

.u ............ lllıi ... 
SON DAKiKA 

Musuldaki 
petrol kugu

ları 
S ~PASA(h .. .\ .~ tN Jl· 

l..lZLERlN ELINC. GEÇ rt 

Kahirr" 5 A .A. - in• 
zilizter mu~ulu tayyareler 
le naklcttıkleri' askerlerle 
işıal eylemişlerdir. Petrol' 
kuyuların.la ve boruluda 
hiçbir hasar eseri yoktur. 
TP.IİHl sapaaatlımdar: 



uriqe nasıl 
işgul edile1 

b ·ı· ? l lf • 
Ru.:lyo gazetesinden : 

on haberler göı e. 
lngilizterin Suriyey karşt 

, harı·kata geçmesi bir gün 
hatta sant meselesi olmuş 
tur Almanların günlin bı· 
rinde Suriyey'! bir hava 
or ~usu inc!irme'eri muhte 
meldir. Irak meselesi ]ngi 
lizJer lehine netice1enmiş 
olmasına rağmen. Alman· 
lann Sur iyeye bir fırka 
<\sker tl"şkil edecek ka · 
dar sivıl elrman giinder
miş olduk lan söyleniyor. 
Eğer bu haber doğru ise 
bu kuvvetin bir kol >rdL
ya çıkarılmusı da ilıt'mal 

dahilindedir. Bu veziyet 
karşısında lngilizl~rin Su
riyede ı;ok s ı i bir hare· 
kette bulunmaları n üml Ü ı 
dür. Kıbrıs udasrnw hava· 
dan müdafaası için Suri· 
yedeki hava üslerinin lr.
gılızler elinde bulunması 
zururidir. Diğ ·r taraftan 
Almanlarnı SuriyP.de bu· 
lmımttları daimi bir lehli 
k~ te~kil eder. 

Fakat Jngilizler acaba 
Suriyevi işg~ıl edebilect-k 
va"?İyettenıidirler ? lng iliz 
1erin Fi !istin ve Ürdunde 
en az iki kolordulaı ı var 
dır, lraka ktrşı h re~et 
yapan 30 · 40 bin kişilik 
kuvvetl~ri de şimdi ser· 
best kalmıştır. lngiltere 
Suriyeniu işıaline kanır 
verır vcr.,ıez .bi · iki gün 
İçırıde lıarel ele geçebilir 
~uriyeye başlıca üç,. istika 
mellen hucum edıleb"lir. : 

1 - Fılıstinin şimalin 
den Be}ruta doğru 

2 - Şurki Ürdünılen 
Şam isltkam•line do.;?ru 

3 it ktc,n A rnke .. 
mal iıtıkıımeliıı Jc ıı Hale· 
te doğru 

Hk iki isl ka mellen 
rnunt. zam yo !ar m-'vcud 
olduğundan n olcirhi kı•a 
far pe~ ç buk hedt f erin~ 
varal ılırler. S ıriyeJeki 
Frnns zlar, her ıkı c~phe· 
de birden baş ıyacak hare 
ket~ kaqı koyaınıyacakla· 
111 dan harekatın birkaç 
guııde so ıa e mesi mÜm· 
küı dür. Yulnız lngilızler 
eğer ~ecikirlerse vaziyet 
değişir. Bunun •çin derhal 
bare~ ete geçmeleri zaı u ~ 
ridir. 

Diğer taraftan Vjşi 'e 
bir takım toplaııttlar ya • 
pılmakta ve bu toplantıla 
ra Öı neral Veygaııd ta 
İştirak elınckledir Toplan 
tının a ıl eh.emm'yeti bu· 
dur. Çürıkü Suriye vazı· 
yetini çok iyi bilen Vey· 
grnda l ütün Fransız nıus 
temlekpleriniıı ıııüdafausı 
tevdi olunmuştur. 

Bu hal böyle giderken 
Hür Fransızların hderi Ge 
nerAI Dügol Fılıstin e gide 
r ek Hayf ada kara' gah kur 
muşıur. Hür Fransız kuv· 
vetleri ber t~raflan gel • 

Kara bükle 
YFNI FABRiKANIN 
INŞASINA BAŞLA· 

NIYOR 
Ankara - Kara~ükte 

drınir ve çelik fabrikeları 
civarında kurulacak süper 
fosfat \C asit sülfirik fab· 
rikasının incıasına derhal 
başlanacak fır. Fabrikanın 
toprak tesviyı:-si ve temel 
işleri ikmal edilnıi~tir. lr.· 
şaat] yarım milyon liraya 
mal olacaktır 

Benzin ve 
petrol kum .. 
pangaları 

MERKt.ZLERlNl KON· 
YAYA NAKLD:::CEK 

LER 
Ankara: - Ticaret Ve• 

kaleli şimdiye kadar mer• 
kezleri lstanbulda b ıluııun 
petrol ve lıenziıı kumpan· 
yalarıııııı ıotırkezlerini 
Konyaya nakletmeleıi.ıe 

müsaade etmiştir. 
Şimdiye kadar Standard 

Oyı be·ızin kumpanyasının 

umum Müdürlük merkezi 
Kon yaya naklolunmu~t·ır. 
Stau > Romınia ile Şel 
K ompani merkezleri de 
Knoyaya naklolunmağa 
lınşlannıı~tır. Bu şeklin, 
memteket <lahilıodeki pet· 
rol ve bent.İn tevziatında 

bir kolaylık teşkil edeceği 
aulaşı!ınaktadır. 

lş ve işçi 
BULMA TEŞK!LATI 

Ankara: lktısat Veka· 
leli tarafından hazırlanan 
iş ve İş\~i bulm teşkilatı 

kaı u •• layıhas' n eclıse v~ 
rilıniştir. 

Bu kaııuııa göre bir i;; 
ve işçi bulma teşkilfitı k u 
r .... lacaklır. Bu teıkilatın 
vnıft'sİ ış vereıılı:-riıı i te· 
ği üz.erıne işçi teJariki ve 
iş istıyenlt!re ş bulma im. 
kanı aramaktır. iş ve i~çi 
bulma talepleri, bu kam: 
na levf ıkaıı hıçbır t.içret 
kctrşı!ıgı olrnaksmn ıfa t'! 

dılecektır. Askerlıkten ter 
his edılentenlerle mahku 
nıiyetlerinı uıliren mahkum 
ldrın talrpleri diğerlerine 
terci ı edılecektir. 

ASADAN PEl'ROLLE 
RI VE INGIL TERE 
Tahran 3 A. A. -

lran ma•buatı lrandı1!ci A· 
lıadan petr<>llerini nıuhala 
ıa 'çiıı lng-ılt"reııiıı lraurı 
ask "r ihracını tekhf etti· 
ği hakkıııd ki l abcrleri 
kat: surette yal nlaıımak· 

taJu. N • böyle: hır tek fit 
vaki olmuş ve ne dr: lrdrı 
hi kurnelıııc 

rek Fılistıııde toplanmakta 
dırlar. lluıılurın Suriyeye 
karşı bir tauruıa geçme 
leri her an bt-:kler mekte• 
d11·. 

Bir sual ve 
bir cevap 

SURl YE iÇiN BU fUN 
1HT1 YAT 'l EüBIK· 

LERINl ALMJŞ 
Londra 4 A.A. 11 Dt-y· 

li Ekspres ~azetsi., n · çin 
Suriyeyi Almanlardan ev· 
vPI işgal etmiyoruz'? ,,B.rış· 
lığı altında nrşretti~i bir 
m!lkah:de bu sözlerine ken 
disi cevap ~ererek diyor 
ki : 

Bu suale en selahiyet· 
dar adam olan G'"neral 
Dovild~n ba,ka kims~ ce· 
vap veremez. B 1 iş belki 
hrinci sınıf bir tabiye iir. 
Suriyeye girdığimiz takdir· 
de halkın 11lacağı vaziydi 
lıe'iaba katm ık lazımJır. 
hıgıltert nin Suriye etra· 
fmda lazım Jt°'len hazır! ık 
hırı yaparak vütün ihtiyat 
ıedbirleriııi aldığı şüphe 
sizdir. General Veygand 
Fransız oıüst~mı.-kelerini 

yalnız kendi ku\'\'ellt rile 
müdafaayü memur edılmiş· 
tir. Almanların Sıırıyeyt• 
girdikleri hakkındaki hn· 
berler teyıd olu ımamışltr. 

Almanlar 
fÜRK YUı JAN HUDU· 
DU ÜZERlNDEK.l KÔP· 

RLJYU TAMıR EDE· 
Cf.KLER 

Ber lin A.A.- Bir hu· 
sususi muhnbir biıdıriyor: 

Haric•} e nazareli söz· 
cüsü, Meı iç nehri üzerinde 
T•irk ve 'Yunan hudutları 
arasındaki köprünün yapı· 
lan m ızakereler net 1ceun 
de yt niden tesis edılmek 
Ülere o•du\?'unu bildirmiş· 
tir. Ayni sözcu, gerek 
Turkiyentıı gMek Alınan· 
yanın münekalatı ı yeni· 
den tesisinde menfeaıtar 
bu\unJuk arını ibve et· 
mekle b •raler, bunun Me 
riç ıle Dedeavaç arasrnd.ıt 
elyevm 13ulgarlıır laraf ın· 
dan işgal e dı 1 m e m i s 
olan ar zıni) r Jr~ıyt'ye 
terkedilmış olması mana· 
sına gelmıyec .. gıııı kaydet· 
mi~tır. Yapıl ııı köprüııı111 
şimdıki halde mudi akta 
bulunan bu mıntakaı ın 

kıme ait olac ğı m •s lesı 
1 hi;t bır alakas yolctuf. 
MISlt{ KAtll ~C:~l ıs n 

FA El' n 
Kahire .) A.A. Kn· 

binede tadıl l ydpılmak 
iizere Nuıırlar istıtalarını 
Başvekile vermişl,.rJır. Baş 
vekıl kabinenm ıstıfcısı ı 
Krahı takcli.n eylemistir. 
Kabine yarın yine Hasın 
Sırrı Pa.ş~nın r yasetıııde 
teşekkul edecektır. 

Sait ve V ·ft Purlısı 
kil. neye girmekten ı ıtı· 
na .etmektedır. 

ASKERLiK l~LE.ı'J 
Yedek ~ub ylarrn yok· 

lam sına 5 Ha2iraıı Y4 l 
de başlanarak 20 Hazı 
raıı 94 l de lıihun bııla· 
caktır Şııbemız mıntaka· 
sında bulunan yedek rn 
bı.ıyların tcrlııs vesikaları 
it bır lıkle şubeye mur • 
ca tları 

iLAN 
A1ıtakvamn Babatoruıı ııabivesine bağlı a 

burç kö\ üııd ve aşağıda hudut ve diğer v•
5 

yazılı gayrimenkuller tapuca Hüseyin oğullar• 
8 Arif ve Mustufa ve Hamzanın ik ıı bundan 1 1 

evv 1 surt'tİ gayri rcsmıyf'cl ! ve tayinlerinde ıJ 
ve ta•.:sim yap :-ak tapu 19, 5), 62, 61, 67, 7f1• 
ve 75 numuralarrnda 8 p ... rı.;a z ·ytiıılik Arif, , 
hisseleri ve 58, 59, 6 ~' 63, 61 ve 76 nuour•1~ 
altı pıtrça 7t"ytinlik dalıi Mustafa hiss~sine is1b ki 
bu suretle bilanin tı:"m ~lhilc ve t ts.:ır uf etnı~ ~ 
iken MJst f a"lrn 13 yıl Öne~ ölrn"'s;le vera~e1, 
sı Hı.iseyi ı kızt Halime İle oğuıları Şevk• j~ 
Mustafaya ve Aıi kızı Duduyu terketmi~ ol 
d n mt'zkilr 6 pıırçıunn mü:takilen bu v ... rt•se\"f. 
larına ve diğer 8 p rç z ytiıılikler n a 11 ı ı S! ' 

Arif ve Hamza nam arına taksim n ve intik 3~eıJ 
n!den tescili istenınek·ed r. Meıkur g ) ricn~ 1 

cihet: mülkiyeti hııkkınJa 2l,6,9ll tır h n ı~ ~~e 
ta tapudan memur gön lerıl cegınJen (1lulk1>

11
, 

mu ıeiıetin gttyrı uvn bır oık i J Jı?sııd ı bııh' J• 
varsa ayni gii ı 'o('ıJer.ek m •.Tiu a veı • nıerkeılıl 
pu sicil Muhafızlığrn:ı ınüracaat etmeleri itnıı 0 

Crns' Hududu e 
Zeytinlık Dört tar:ıftrn G.ılJj o~lu iken ~-~ 

rarben, şi aten Bekir Dik, badenl·' O 
kan kıb!eten Bek•r dık ile ı-'lustafıı 

" 

" 

.. 

" .. .. 

" 

•• 
" 

zeytinliği ile : 
11 

Dôrt taraftan Güllü \'e Ayyu~ ike0

1
/ 

dört taraftan Hayro Ç11V11~ e~i 3 

zeytintigı ile. 
Abdurrau ve küçük Aodurrab111:ı, 
~ urt fa kısı ve Hacı Su lt-yman iken A 
şa kan hkıf Hicı Yusııf, garb~ıı ,~ 
zeytinliği, şimalen Mehmed AlbaY' 
lıuı, kıbleten Kasım incirliği : ıJ 51 
Kör İsmail tıırlası ve keza ve rı'1 
Siıl,..yman iken elyevm garben f1ıığı 
turlası, şa rkan Hıiyro tarlası ileD'~ıb 
lafa zeytinliğı, şinalen Ha}'ro, 
Cuma ve E'lliş uılı tarlalarile : t• 
Dört tuatt :rn H ts.ı ı h :! n; ıresı i 
iken elyevm dört taraftarı Kuse->'' 
fu cşı Hatıce zeylınliğı : ~ı 1 
Dört taratlan Hııcı Suleym:ın °6 ş 
elyevm d ·ırt tar attan H:1yro çsvıl 
Sı:-lim Zeytinliğı ile : 1 

Dört taraftan Gulıu Alımed tar1 'ı5 
elyevm dört taraf:an Haca 1,ııı 11 

oğlu Nazım i cırlıği : r P. 
Hüseyin ağa lıenı~ıresi ve kez.ı var 
ve Güllü Ahmed iken dyevm ged 
dulaz·:G eşı M yase, şarke Ah 11 ı• 
ş1malen l\hyase v"' Alı Arslıı 11 

: 

kıblt'leıı turık ıh M.yas~ bağı .1 ıe 
l)ijrt taraltaıı ıvlııatala ıııcırlı& 1 • 

Dö t taraftan Çıl Bc:kir ıııcırlık;sı 
Dört tanıhun Ayyuş kadı ı tıır c 
elyevm şarkan .vt" garbeıı v<'. e 

H ur. 
vt• şimı.tlerı H.\rısrft:-r ıa<l~ ' 
tarlasile mahduJ: o 
Deb"I ve Haun A i ve Cel,ıLl 11ııı• 
kir ve Hcs:ısum oğlu tkerı elY~~' 1 f 
Vt' şimaleıı rla an oglu AbJLI 
k n Musldf a Üıtgh ve cebel { v 
Tarih ve: ke .:.t tl.t ııkıılı nıJstıı ~I'~ 
t>ör t taraftan Baslıkaıı H!llıJ t• f 

$' 
Yaylalara ıe' ilan 

Kırıkhan icr :laire 111 l"'n istiyefl 
ıJ ıı 

lskendt'' . Artin Sadıkyana dört 
bu ·ıı'< mudeni osnıanlt al· 
tur İle 439J S ı~iye kuruşu 
lıorçlu Sıınoıı s1;1dıky ıı kı· 
zı Üırohinin kırıkh uıda 
7) parsel num ralı t:Vİ 

lıaczc-dıler k uı;e ıfraz :ıu· 
r .. tile ıkı l ısıııına kıymı•l 
takdir edılmiş olurıuuguıı· 

dan icra ve iflas kanunu· 
nuıı 103 nci maddesınl! 
göre muavyen b ray zar· 

fında zabıt vuraka<ıını "tet· 
kik ve ıtirazı varsa beyaıı 
etmesi ilaıı olunur. 

Reisliğin Jer•J~ ı 
1,6,911 ( 

jıı 
tarı lı 111 • k 1 sil' 
mevo;imuıdc ~ ı 
lay:ıkla Suğılıe 
gı lik s tfı!~efl 
bılıııelerın 1 

1 \e 
• o•ı üzere l.3e•,. ıet 

otol:üsler 1 ş11 
mıştır. St1f1 

ilan olunlr 
----. ,tfl 

~~eşrıfÇ~ 
Selıııı , 

<. H.P .rıı•tl' 


