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Af man tayya
releri 

Atlantikt~ Büyük Millet 
Bu .. Meclisi Moskovaya akın ettiler 

Bertin lA.A.- U.N.B. 

Bir Amerikan gemi 
si daha batırıldı 

Vaşinbrtoıı 1 A.A. -Aı 
man Denizaltıları hir Anı~ 
rikan gemisini daha batır-

9Uh saat 15 te açılıyor 
n.ı Ankara 1 A A T t"l d . . "k l """-Cn B·· .. · · - a l evresım ı mu 
na b !uyuk Millet Meclisi bugün içtimaıarı 
~1ec·J~ş 'Y~caktır. Saat 15 te uçılacak olan 

1~..,.~e~I e~d~~;;
1

u;;z;ak;e!r~a~tı~H;ad;y~o~i~1e~ne;ş~r;ed~i~le~ce;k~U;r .!!!_ 
1Yemiz- Ekmekler 

den 
Bir sıhhi. 

b 1rndat ara 
ası· · 

"1 Şehrirn~s~ıyoruz. 
ııı v 11,111 h .. 

-hhı e 'emin, d\ en uz tat 
ıı~d Ve rned unanııyan 
ln an biı; dliı.t ihtiyaçla-

'11'-ctl t e h ılQ 1 a Şırn ~ asta ve 
h .. qat oto aga rıınhsus bir 
.. ö.!1111 llıobil 
tııtı it. B· Veya ara-
tll e~e kaldır hastamızı has 

~Ol" ırmak ~ltl. ıırn1ek , dokto· 
ı~a veyah 

tıılltla • Yar 1 ut lıaa-
liııt· bir a ınıızu zama-

, 1reu· d 
'~~t . ılnıek . . Oktor ye· 
"~ ı~ııtıh ıçın ekseriya 

~· .. Sik 
lı kardır ıntı unıumi 

buı ~ıe k . 
lı ~ D~~ Rlinleriııde ve 
ı 4·ıa b~le · o flıak ~lti rı bu sıkın-

ltıak tadır. c: v~ daha acı 
~~ıt~t içitı u rçı,huzaıı bu 
flını.Llıırıll..ı nıurn1 nakil 

~ ...... 1.1aı:ı . 
~ 1Se de ıstifade olun 
~ir:ıa Urlar, bunıın da 
lQ~ 'aleyh Yok değildir. 
~e ı .. kil oı urnuıui ve 
ı. ~•cu an b" 
<.ıt!ltijj illan ır iste· 
'ıııd Yertıj.,,1 olarak biz.-
~. ~at <.\.lCtı b' ' 
"4Ql·· lltab ır sıhhi 
lh orıu ası · t· 
"•tf h Vı<ya ıs ıyoruz. 
l - b~ta Ve atlı fakat 
bıı il s i s Yarcılı nakline 
~tı l'lıba . h olunacak 
~q ~UtiııÔ~ ~ rin nıuayyen 
~ııt,~ b\Uuıv• lalkın eınrin .. 
~ ·~ )' \.lUrulu 

ıı.~4 ~1 bı un rsu, dedi 
~\>il en kest·ıurı11 bir ihti 

p v ırıne 
._ Hi erilıtıh:ı •Yoldan 
~ıı .. 1lal>ı ,~ " olacaktır. 

ve h ı..ıcr u· ~ u 11'.nıot o ı bir na 
t,? laıı b vasıta~ı ola 
~ (!if t•r u arabanın . 

~IJk ıııuen llel . mus 
~ Olın 1 edıyenıi-
(ltnıeğ/u~ağıııı da i. 

Ş luzuın Yok-

~ ~~ker geldi 
(j~9orı dah 

~< ~· guııdt'n~~eliyor 
Kl 1~asu · 1 Şehri 

~il . sınua ş k 
;ıc~ tııtnıeg e er az 
\it ~ll&tdaı( e başlanmış 
t'ı. ~~ l · 1 ınevcut 
ı .a ıırde b" şe. 
~~ detq b" n ıre gizlene 
~~ hası} ır l buhran ınan 
~ l ~l Gıe .o muştu. Bu 

ı.tr ctfın,ı rıue ulfikallar-
"Jt \.lUll nl 

tıer . " ınan ted. 
ıccsınd ... 

e duu şelı 

niçin kumlu ? 
Şehrimiz fırınlarından 

alınan ekmeklerin Uç gün 
denberi kumlu olduğu pö
rülmüş ve bu haı şikayeti 
mucip olmuştur. Öğrendi· 
ğirnize göre ftkmeklerin 
kumlu çıkışı, bir kast ve 
ya hile eseri değil, bir yan 
lışlık neticesidir. Bundan 
önce Urfa buğdayı işle · 
mekte olan fabrikalarımız 
son defa bir parti Niğde 
buğdayı işlemişler ve bu 
b~ğdayda bulungn buğday 
kadar Iıaf ıf bir taşın )'ikan 
ma es:ıasında çökmemesi 
yüzünden unun kumlu his 
sini verecek şekilde cıkmış 
olduğunun bilalıere farkı· 
na varmışlard!r. 

Lazım gelen t~cbbüs 
alınmış bulunmaktadır. 

Ruslar 
Kırımla Moskovanın 
tehlikeye düştüğü
nü saklamıyorlar 
Kuybişef 31 ~- A. -

Cepheden son gelen tel -
graflara göre, Almanlar 
Kırım istikametinde müte 
hevvir hamlelerine devam 
ediyorlar. Son beş gün 
zarfındu Naziler 20 bin 
asker k aybetnıişlerdri. 
Hostof, Mojays istikametin 
deki Alman ilerleyişi dur
durulmuştur. Moskovaya 
cenuptan gelen telıJidiıı 
gittikçe arttığı ve Huslarm 
adım adını gerilediği sak
lanmamakladır. 

Kızılordunun organı 
olan Kruznuya s: veza gaze
tesi Almanların Kırımda 
ilerlediklerini, 24 eylUlllen 
beri Almanların 3J bin 
asker kaybettiklerini yaz· 
maktadır. 

rirnize bir parti şeker ye
tiştirilmiş. Bu suretle hem 
bu yokluğun hem de uir 
ilıtiktlrııı önü alınmıştır. 

Haber aldığımıza ~öre 
!arn ihtiyacı karşılamak Ü· 

zere, i k i vagon şe 

1 
ker daha şehrimize gel
mek üzeredir. 

ajansı bildiriyor: ( 
Alman savaş tayyare· ı 

leri 29-3J ilk teşrinde 
Moskova üzerimı bir akın 
~'aprnış ve bu akındu Krem 
tin sarayı civarmdaki as 
keri hedeflertt isabetler ol· 
mu~tur. Moskovayı diğer 

şehirlerle irtibat haline ko 
yan6demiryollarmdan dördü 
AlmaLAların eline evvelce 
geçmiş bulunuyordu. l3u 
son hava akınında diğer 

iki demiryolu istasyonları
na da isabetler .kaydedil 
miş ve bu yollar da tahrip 
edilmiştir. 

Alman sözcüsü nediyor 
llerlin lA.A.- Atlan· 

tikte batırılan Amerikan 
gemisi hakkında Alman 
sözcüsü şunları söyl{"miş 

tir 
Bir Alman Denızaltsı• 

nı:ı batmayıp bir müttefik 
gemisinin battığma mbm· 
nunum. Amerikan gemi· 
!erinin harp sahasında hiÇ9 
bir işi yoktur. 

Bir 1 ngiliz 
gazetesi 

mışlardır. 
Vaşingtonda beyan e-

dildiğine göre bu geminin 
de batırılmas1 Amerikada 
ki harbe girme fikrini 
kuvvetlendirecektir. Çün 
kü Amerika da lagiltore 
gibı bahriyesile iftihar 
eder ve onlara yapılan 
hücumlar Amerikalıları 
müteessir edl'r. Rıızveltin 
telmihleri, Amerikan si 
yasetinde bir değişiklik ol 
mıyacağını göstermekte 
dir. l3u son vakanın Ame
rikada ne gibi bir tesir u· 
yandıracağı belli değildir 
Yalnız kuvvetle tahmin e
dildiğine ~öre bu hart-ket 
lorin tekerrürü Amerikayı 
Almanya ile diplomatik 
münasebetlerin kesilmesi· 
ne sevkedecektir. 

Amerikanın 
Almanyaya 

karşı 
Siyasetinde bir de 

ğişiklik yoktur 
Vaşington 1 A.A. -

Amerika Cümlıurreisi lluz 
Sivastopolun kay· velt gazeteciler toplantısın 
bı Ruslar için çok da demiştir ki : Almanya 

ile diplomatik münasch0 t 
bi.ıyük bir zarbe lerin kesilmesi için orıada 

olur diyor mühim bir sebep yoktur. 
Londra 31 A.A.-Dey Amerika ile Almanya ara 

litelgtuf g(ızetesinde"Kurade sındaki siyasettt" de bir 
nizde tehlike" başlığt al· değişiklik olmamıştır. 

l3ir gazetxi, şimdiye 
tında çıkan bir yazıda de- kadar Amerikan harp g~ 
niliyor ki: milerinio Alman geınısı 

Ceııııpta Almatı lehli batırıp batırmadığını sor • 
kesiı•in arttığını Husya s~k muş lluzv~ll te, eğer büy· 

lamamaktadtr.Tehlikcniıı bü le bir şey olsaydı yine söy 
yüğü l>onetz havzasıııda· t liyemezdim demi~lir. Bu -
dır ve burada düşman du- . nun üzerine ayni gazeteci 
durulamamıştır. Birçok bu tedbirden sonra Alman 
Sovyet istihsal merk<'zleri ların batan kendi gemile 
nin tahrip edildiği inkllr riııden haberleri olmuma-
edilemiyecek bir vakıadır. sma ihtimal olmadığını 
Almanlar bir hafta evvel söylemesi üzeri?ıe lluzvelt: 
Kırım müdafaa bölgesinde " Bilakis uzun zaınuu 

bir gedik açtıklar1nı ihln haberleri olama:1. demiş ve 
etmişlerdi. lı'ukat Naziler ilave etmiştir. Geçen umu 
bu bölgede ricata mecbur mi harpte de butırılan A-
olmuşlardır. Almunlarııı merikan gemileri ilan e 
Kmm yarım adRsma göz dilmiş fakat Alman g<:mi-
diklikleri muhakkaktır. ı~ri bahis mevzuu edilme 

Sivastopol Huslaı m Kara- ,~ı~n~iş~ti-r.---~~ .. ~· 
deniz filosu için cok lfizıın mecbur olacaklartlır. Bu 
bir üstür. Almanlar he- da Ruslar için büyük hir 
nüz buraya yaklaşmamış darbedir. Sivastopol diijSe 
lardır. llem bu şehrin uzun bite Sovyet donanması u· 
zaman dayanması da bt k 1 .zun zaman dayanalıilece k 
lenmektedir. 13L1nuııla bera 1 bir durumdadır. Bu fı'o 
bcr Sivastopol bir t~hlike· 1 Almanlannlıer hangfüir ih 
ye düşerse lluslur başka nıç ha~eketiı1 e mnni olu· 
bir deniz _üssü aramaya cak kudrettedir. 

Cumartesi 
Abone şartları ı 

Dahilde yallığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 llr• 

Ulnların her kelime
sinden 5 kuru, alınır. 

Ücret pa9lndir . 
aano geçen sayılar 

10 kuruştur ___ ::ze::a 

Hür Fransızlar 
Beş dakika sükut 

ettiler 
Londra 1 A. A. -

Fransndaki rehinelerin Al 
man\ar taraftndJn kurşuna 
dizilmesini protesto maksa 
dile biitün hür Fransızlar 
5 dakika sükut etmişler

dir. liür Fransızlar kumun 
dam General Uögol saal 
15 58 de dairesinden çık-, 
mış ve tam saat 16 da 
odasmın dışında 5 dakika 
ayakla süküt etmiştir. 
General Uögola Hür Fran 
sız luva kuvvetleri Komu 
tanı, Bahriye ı:o.Komutanı, 
Hariciye, Maliye, Ticaret 
Adliye komiserleri refakat 
etmekte idi. 

Kuhireden bildirildiği-
ne ıröro Fı·aıısadu idam 

b 

edilen rehineler İ<;in Mısır 
da bulunan Hür Fransı:l · 
far 5 dakika sükut etıni~· 

'erdir. Fraıı~ı:llarla ·Mısırda 
bulunan Bu\g tr, ~ ltalyaıı 
ve l\omeıılerde bu harekete 
iştirak etmişlerdir. Ayrıca 

Suriyedf', Filistinde ve di
ğer l lür li'ransı:llurın bu . 
lundukları yerlerdu tnm 
saat 16 da sükut edilmiş· 
tir. Daııizlerde bulu ıan ge· 
miler saat 16 dan gün b..ı 
tıncıya kadar bayrakları· 
nı yarıya indirerek 11bu 
protestoya iştirak etm~ş -
lerdir. Yarın Fransatla 
kurşuna dizilen Frunsı:da
rııı lıatıral ırıııı taziz i<,:in 
Kahirede büyük bir ayın -
yapılacaktır. 

Vişi Fraıısızları sü

küt etmediler 
Vişi lA.A - Almanlar 

turafmdan kurşuna dizilen 
Fı·ansız rehineleri için Dö 
gol turnfıııdan verilen lali
mata riay<ıt eJildiğin.! it>; 

Vı~i Fransızlarının lMŞ d ı 
uakikıı sükut ettiğine uuir 
hiçbir emmare ve iz görül 
meın!ştir. 

Uzak Şarkta 
Batavya 31 A. A. -

lJO J kadur Japon kadın 
Vı:! ~ocuğuuun lloluııda 
llimlisl.ınında olmaları 
beklennıcl'?tedir. Hunlar Bu 
lavy<Lya gidc.-cek olan bir 
g rııiyi b;,kleınektcdirler. 

Bomluy 31 A. A. -
llı ·ıdistand l lmlun.ııı J ı -
p~.mların çoğu J ıp rnyzıya 
gitmektedir. Japon hiikO. · 
meli tarafmdnn kiralanan 
bir gemi so:ı dPfd 21 ki· 
şilik bir grup götlirmiiş -
tür. Bunların.arasmlla iki 
kQıısolos ta vardır. 



Sa,fa- 2-------·sa 
Gayri menkullerin istimlaki 

Reyha~.iye Belediye Riyasetinden 
Kazası : Heyhuniye 

ı\lıntakası:Vazvaza .Mesh.hası Takdir edilen kıymeti 
Parsel No Cinsi Hr. M2 Lira Maliki 

1 Tarla 238 4763 1670 MemetBermede kız .. 

2 
" 

lan Atiye, l\azime 
65 9050 462 Hudahi 

3 ev, 
5 Sulu 

Tarla 33 9515 373 Hudahi 

" 
7 9294 60 MernetBermede kız 

Kazası : Reyhaniyö 

ları Atiye,Nazime 
2565 Yekun 

Mınlakası EsselAmualeyktlm Mesabası T. kıymeti 
Parsel No Cinsi QHr.l\12 Lira Maliki 

1 Ev ve tarla 216 302 1572Ahmet emin 
Cut oğulları Emin, l\tabmut, &şir ve Hasan 

Kazası : Heyhaniye 

I\lıntakası Adalet Mesahası Takdir edilen kıymet 
P. i\o Cinsi Hr.~M2 Lira Maliki 

~ ~ 1 Tavize tabi 443 379 3290 Hacı Ahmet oğlu lsmail 
ev ve tarla ile lieşir veresesi munasefeten 

· • Kazası : Heyhaniye 
L ~hntakası : Hahlile 
1 Parsel Mesabası .. Takdir edilen K. 

No. Cinsi Hr . .M. 2 Lira i\laliki 
.,..,. 1 Ev ve 334 9'J77 2345 Ahmed Bermede oğ. 

tarla .. .J w Mustafa ve lbrahi m 
2 ev 55 Hannan oğ. Tarık 

24CO Yekün 
Vılayet idare.heyetinin 19,9,941 tarihli ve 257 s:ı· 

yılı kararı mucibince devlet Zir&at işletmeleri kuru
mu için islimlilkinde menfaati umumiye görülen ev· 
saf ve salıiplel'i yukarıda yazılı gayri menkullere ol 
baptaki heyet marit'etile mahalJind~ takdir oluıum 

kıymet islimlak: takarrürüııde.ı gayri menkullerin lıi 
zalarında gösterilmiştir, Takdir edilen bedele itiraz 
etmek isliyen alakadarların ougün<len itibareıı 8 gün 
zarfında ll~yhaniye l3eled\ye lliyasetine müracaata 
salfihiyettar oldukları ilan olunur. 

ilan 
Su işleri 14 _ üncu şube 

rnü<lürlıjğünden 

Cinsi ; Su Bendi 
Yeri : aşağı Bedevi 

Tukdiri kıymeti :5000 lira 
Sahipleri : Arif mimar 

kızı l\liniıe, Ahmet oğlu 

• Nafi, Mehmet Y uhy a oğlu 
H.at:;ım· Şahin Gaddu oğ· 
ıu Mehmet, Durmuş kızı 

fulma, lfalil lledtwi oğlu 
Necip, veretıesi, Ali Bede· 
vi kızı ıı;ani}e, Uurmuş ıs 

kif oğlu Zeruk ~lustafa Be 
devi kızı Huife, t;elim Der 
vi~ şaır oğullarından Meh 
met, Necip abdülgani Vl1 

ı;üleyman oğlu ~lürşit, Ha 
cı 1 ;aba oğlu Ömer, I\leh· 
mel 1-tumame kızı Emine 
Hıfot oğlu fi\uft<ıfa Kahra· 
man, füfotın Dığor verese 
lcrı 

Ası nehri üzerinde aşa 

ğı Bedevi su liendinin h'· 
limlakı takarrür eden yo 
karıda cinı:> miktar ve sa· 

..._ lıiplcrile takdir olunan is· 
~timlak bedeli yazılı su 

bendi 3-11-941 Pazar 
lesi günü teslim alınacak 
lır. Sahiplermin mezkur 
günde teslim ve tasellüm 
edilmek üzere gayrimeııku 
lürı başında bulunmaları 
ıtun olunur. 

Neşriyat ı\1üdürü 
~llıt\1 <,.:ELEı'K 

C. H. l'. 1\laUıaasi Aııtakyu 

Domates salçası 
alınacak 

Antakya Gümrük Mu· 
hafaza taburu satınalma 
komisyonundan ; 

.Müteahhit namı hesa· 
bma açık eksiltmd ite alı· 
nacak olan 1060 kilo do· 
mu.tes salçasının 2 ı ,ı0,941 
günündeki ikiııci eksiltme 
sine de hiçbir istekli çık
madığından 249J sayılı ka 
ııunun 43 üncü maddesi 
ahkamına tevfıkan bir ay 
zarfmda pazarlıkla intaç 
edilmek üzere ilk pazarlığı 
5,11,941 çarşamba gunu 
saat 15 te yapılacaktır. 
.Muhammen f ıatı 50 kuruş 
olup tahmini tutarı 530 
liradır. isteklilerin eksilt· 
me saatmda tabur satın 

alma komisyonuna uıüra 
caatları ilan olunur. 

Poı takal limon, 

mandaline satılacak 
Hatay Defterdarlığından: 

Süveydiye nahiyesinin 
zeytuniye llıristiyun ve 
Levşiy~ mahallelerindeki 
1941 yılı portakal, limon, 
mandaline meyvaları bah· 
çe itibarile ayrı ayrı ma 
hallinde 3,11,941 p.ızarte
si günü saat 11 de pazar· 
lıkla s 01tılacağından istek· 
lilt:rin ayni günde Süvey· 
diye mıhiyl~ merkezinde 
müt~kkil kom~syona mü 
racaallurı. 

'' "\( t ~ - :a &# 

Gayri menkulsatışlatı 
Kırıklıan Malmüdürlüğüoden .~i 

P. K. Muhammen Cinıii Hisse Mesahası Mahallasi Müitemilatı Sahibi e<f't 

~ o ~o .,Kıymeti miktarı M 2 
L. 

74 15 1200 
·~I 

llano Tam 602 Cümhuriyet 3tah 4 fev Sarkis nıı1'~1~ 

84 9 700 

86 13 1200 

54 

918 

919 

920 

925 
482 

46'.) 

4 1503 

1500 

400 

105 

30) 
250J 

1750 

,, ,, 273 

" 
209 

" " 
872 

" 
1-31502 

Hane Tam 225 

Bahçel -3 310 

Ars..l 6 -48 980 
Dink Tam 

Devlip 

Su D~· 1-4 925 
ğirmeni 

,, 
ev bahçesi yan o JJ)ll v~ 

3odalı ev Agop oğhl 
Hekirııyıııı .,~oı 

,, Ka3od 1 lınut· Sarkis Mi~ııtl 
falı : yankıZl ıJl>' 

,. 

" 

" 

" 

2oda fev 2 Anayuu ~ ~ 
oda talı. O.MoSCS 1~~ı(, 

'iJr-Ka ev ve ~arkis ~ 
bah,·o og~ lu bedroS • 

..- ,, .. ArO:ı 
Sarkis o J.)t1V 

0 
N 

KüpeliY311 /.gor 
Cerrah ve ~.; 

kıı• ıl 
tinyan . lif .. 

~arkis kups 

Kurtuluş 

Gündüz 

lledros I)ioP 
Artin o.Adııf \,şll 
\ t. Kaueıı•.ı . 
ı r ll1 ı-ııaceJ 

" 

Kirkor ve p 
koryan o. j\~i~)f 

Bedros rıuı 11e 

Kızı 1\ler~e~uıııl 
1 şiresı ·ı1'11 rı 

Yulrnrıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeli açık arttırma ile satı~.a ~ gDJ1 

tır.Talip olanların yüzde yedibuçuk teminatla birlikte3,ll,941 cuma guollrı ı;e 
le 1'..ırıkhan Malmüd•irliiğii odtı~ındı müteşukl(il ko11isyo ıa miiruca 1~~tlterill 
leri görmek istiyeJlt-rin varidat Müdürlüğii bmıfındaıı her vakıt goil 
ilan olunur. 22-27-29-1 

Dükkan istimlak edilecek 
Belediye Reislig~ inden · ol~ 

'I'akdır t 
Parsel .

1
,.1' bet , 

.Mıntaka · No. Mutasarrıfı Nevi istirııı 8 5 
5 237 Mısırlı oğlu Jl&san 3 Dükkan J1.• 

238 Yiğitbaşı kızı Havva Dükkan 1! 
239 Mazman St3lim kızı ve Abdulgani bağdadi ,. :! 
240 ,, ,, ,, ,, ,. ,, S' 
241 Çolak salih oğlu mehmet :,, 

,, 

" ,, 

" 242 Binbaşı Bekir vekili Şefik Sabuncu 2 Dükkfııı 
243 lbrahim oğlu Ali v~ Şeriki "" 2 Dükkan 
244 Selim Mahmut Dükkan 
245 Süleyman oğlu Necip ,, 
246 Selvi cami 7akıf müteveffa Haci 2 Dilkkan # 

Balo 11ir '~ 
Dahili pek dar olan ıneyva hanının şehrin ihtiyacını karşıtıyııca~kı;nııl~ı 

te vo şehir planı mucibinr.e dört t..ırafta bulunan köhne ve harap du
2

40,z4 ~ 
mazman çarşı cihetinde ohm beşinci mıntakada vaki 237,23~,23 ı, b~~ ~~~ 
243,ı44,245,~46 pa:sell~rle yukarıda adları göslerile~ ~~hasa ~ıt ~l.1\ 1ııtıl~1 ~ \ 
nın encümeoı HeleJıyenın 634 :;ayı ve 8-7-941 gunlu kararıle .. ıst yi.ili9!Jil 
rür ederek emru istimlllkın amme menfaallarııııt uygun bulundu:;u dil{ ııı 
layet l iare He:yetiain 382 num ır.ı ve 19 - 7 -941 tarihli kur.ırile tas ıei j;l:o 
sine binaen 1062 sayı ve 16 -9-941 .günlü encümen kararile rnuarııeııııril(IJıD 
kiyenin intaç ve ikmali takarrür etmekle akarı mezkure heyeti fllll !l 111~ 1~ı 
takdir edile:ı bedel her biri kıır~ınınd.ı gfüterildiğindc:ın ahikudaraıı~il" ) 
olmak ve bir gO.•u diyd~3klerl v ..lrs ı on b .:ş g·in z ırfmı.li ı\ .;;liyd ııu 
mesine milracaaat etmJlari lüzumu ilan olunur. 

29-1-5-10 k 
Soğukolukta metruk emlak satılaca rıı~ 

lskenderun Malmlidürlüğünden ~tııl1:ııı;ıt# 
Kepu Mahallesi Cinsi Müştemilatı Kimden MetrOk ~ı) ı~1 
~., veya köyü olduğu 'J".ı 

310 Soğukoluıı.. Çimento bi Tah2oualmut Kırkor Ohıınyaa oğlu A vıı " 
315 ,, Ka 13ma Fev 2oda ,, Ayvazyan oğlu Vaneı:; 

316 ,, ,, ,, Fev 2oda ,, ,. .. 
317 'J' h2 d üh a· · K . Vahit ,, ,, ,, a o a ,, anes ızcıyan ızı 

318 ,, ,, ,, ,, ,, Ayvazyan oğlu VanOS , o1'Yo' 
319 ,, ,, ,, ,, ,, Karabet Hanciyan oğlu i 
3 20 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1\;ıoP 324 ,, ,, ,, Tah3oda ,, \lardiros Sarrafyan oğlu tiıl 
326 ,, ,, ,, Tah2oda ,, Asadur Güzelyun oğlu ~~111111# 
329 ,, ,, ,, ,, ,, ı\1 han Arslanyan oğlu iı> 
232 ,, Ahşap,, ,, ,, Fransız tebaHsındıtn do)er ~J 
336 ,, ,, ,, Tahloda ,, Filip Filippasyan sall~t 

Yukarıda yazılı gayri menkuııllerin mülkiyeti açılıc arttırma ile il ti"" 
mıştır. Talip olanların 7-11-941 tarihiııe müsadıf Cuma giill 
dan 16,30 kadar ~lalmildi\rliiı!,ünc müracaatları 
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