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K orunma Singa r *Japon Başv;-ı-~-~R~us~l~ar=a~""'"::g~~ .. ;~;:!:-
anununda t · • kilinin bir nutku·B d 

Pa~~ğişiklik ,tehlıkede lng.lt~re ve Ame- eş ag Q 
karıu Grupu dün 1 Japonlar ma- rikayı yıkmadıkça Al l 

nun Yenı· c:. ki' · silahları bırakmıya· man Q 
An kabul etti .e ını 1 lezyadan iler cağız ~. kara 16 1 k b 1: ~Yet liaJ A.A.-CUm erse Tokyo 16 A. A. rın ay l 
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Grupu bk P.a. rtisi Mcc· Japon parlfimentosunun 
~ llUııı· ugun lleis Ve ,Durum çok kötü o fevkalade toplantıoında Ja 19 bin top f 
~ll.~ lt~ 1Uranın :Heisli~ lacak ponyanm savaşa girmesi 
,~ellitı b;~~ı rn.ıştır. Ruz- Londra 17 A.A.- A'd· sebeplerini anlatan Başve • 18 ,, fan k 
tıı lltl ed'" net mad<l.esim keri mahfillere g5··e, U- kil Arrıiral Toio. Amerika 13 
65
• kau~n ve !illi Korun zak Doğuda Jogiliz ,.e A· ve Ingilteren: .. bu hcrbi ,. tayyare, 
~ .. ~~cı r~Unun 14, 55 ve merikan d 'liZ ıcuyıp' arı, Ja • çoktan haztrlddıb.larını fa-~"'ilııı . •ddet erinin de· pon lar. laarruz:arını g •liş kat J a ponymın ga !il av lan 6 m i 1 yon i n sa n ' 
\'~ .:~• dair evvelce tirmek imkilmnı vermiştir. mıyarak daba evvel hare-
~"Yotı~''.'k ]hususi bir Görünüşe f.Ö re Ma lez~ ada kete geçtiğini söylem iş ve 
~ ~ um ınceiemesi yaı yapılan çok şiddetli savaş demiştir ki ; 
~~ta ~nıkt heyete gelen larda J1Aponlar sayıca lngi " - Amerika 1e Ingil 

.,:_.hatip\? unmuştur. Bir lizlere üstündürler. Eğer tereyi yıkmadıkça siUlbla· 
\'"'.'ttı-' ·er b Japonlar \1alezyadan cJnu l'lmızı bırakmıyacağız. 
l'L 1.1e ~;{ u mevzu d 1 rı._ıc~kad""z almış ve geç ba oğru iler erse bu hnre Müttefiklerimiz Almanya 
~~~ ar 

8
•
1
• ket ruuhukk11k. ki Sing:•.ı.- ve ltalya ile birlikte son 

il,.;'. ·1.1an 
8 

ıren konuş ~ t~\"İtı'llh·snra kanunun pur için büyilk bir tehlike zafnı kazandıktan sonra 
'il;' ·••l olacaktır. J.. l l li · ~ '-ab şl ola.n şekli itti unyayı ıuzur ve ' rrıyc 

' u Hongkougun boşııltıl- t k t k b. b \ İ ı · edılmiştir. e avuş uraca - ır dflŞ Va ması Singapuru ciddi bir yapacağız. 
C~~ ~ ırniz ~~~~~.:.ıtıoJa bulundur· Mikadonun nutku 

I'\ fabrikaıarı Japonların kullandığı Tokyo 16 A. A. -
~Oıı Va\i~{9e~.di denizaHı1ar Japon lmparaloru Diyet 
~ n ~bahıe . ökmensiler Vnşiogton 17 A.A:- meclisinin fevkalade top -
~l eı\'ılli tın beraberin- lantısmda söylediği nutuk· 
'!rlı llilgt:t Heisi Abdul • Amerika Bahriye Nazırının ta demiştir ki : 
b .. ffıtbrı·•·nıOlduğu halde şimdi aç1klad1~ına v,öre .. .,. D 1l- A d ,. ah " .. ar son deniz bllcumlarmda vız ogu sya a 
~~ tikuı tnt gl'zmiş ve yehi bir nizam kurmak 
~~ tfi:ı g~~r~ki durumu Japonlar 2 kişilik yem istiyoruz. Fakat Amerika 
~ıt.. a0..:

1
.-

11 
... 1ırnııştir. Bu ar" ve kiıçük Denizaltı gemile I ''t b ,

1 1 
"'l.lit ;ı'1 ar ... rerile akmlar yapmışlar· ve ngtı ere una engw 

0 

)~ rı,llliı. ın azami ran duhır. Japonya bunun için 
ı._: \>aı·ıtn~larını da 1• 11ceıı·- dır Bu gt:'milerin hareket B ~ '"iZ f elanı 20 ınildin'e k•ndi· savaşa girmiştir. una te· 
ltqd ~ll bu ahrika sahip leri için üs vazifesi gören essüf ~Jiyoruz." 

,~~il i .. h hutiusta uzun · • Hariciye 
1

azır1 Togo 
"'I .. a at büyük gemiler· hağh bulun ~: İll)j .. ~ alınıştır. da Mecliste beyanatta bu-
~~ .. vbl maktadırlar. Bu gemilerden ~ erurıa .eye doğru birtanesi ole geçirilmiştir. Junarak bu savaştaki me-
~ hJltıı gıderek teftiş· Durum hala kaı ışık suliyetin tamumile Ameri-
~~-~kit ını~ş ve akşam ka ve lngiUereye ait odu 

~t, Şehrınfr... do··n- Çunking 16 A.A.- Hon ~ ~ gunu beyan etmiştir. 
~ b ' koııga hücum eden J pon J 1 r a d ıarın kanadına karşı baş· 1 DögolDn bir nutku 

,~tjy n eri- lıyanJapon lıücamları şiddet LoııJra 16 A.A- Hür 

, l~rı :. barsa kla r lenm;ştlr Çin ordusunun hü Fransızlar şefi Genaral 

1~ ıt rı cumu Şanghay çp,vresine Dögol dün akşam radyo 
''1

1
'1d a~ a K u r umu kadar nza nıonl. l •dır: ile bir n ulu k SÖ)'ley erek 

ıt ~ .. ,~1:-.t 1oplar.acak Japoııyaya karşı Amerika· 
'4CI .ıı o 

0 
edecekleri deri ve barı;ak· nııı barbe girmesinin za 

~~Ut\d, uğu gibi bu lan toplamak üzere teşki ' ferin peşin olarak kazaml-
~ b kurb L\Şların kese • Hl.tını yapmış ve gereken • ması demek olduğunu, bu 
~ ~ilı~kı anların :dcrile- tedbirleri almıştır. d llıll arı Türk Hava suretle üşmımlara ııisbd 

ı~ lıı. k Şehil'de ve köylerde hiı·. le e ·k1"s1'nden 3 k t r zl ~ ı~~aıı "ş iHltı tarafın ~ :s a a a , ı:'ltı~anacuktır. bir yurtdaşın bıı huyirli tayyare, 2 kat fazla tank, 
h. "'' ı. ın bu işlen mahrum kulmanrnsı ve 6 kat fazla gemi· ·,nı:ıa 
"'~ "llttıı:ı ı. en nazik " ~ ~ll\tv!lıı.. .h·r anında ıçm ınt>murlar herkesin edileceğini beyurı etmiştir. 

)ıı.. tih·ı .--tlerunı"ze yar • kapısına kudar giderek te A k d b "t r•n be - meri a a yeni ir 
L ~'ıit:~ önemli bU' rnı edecekleri derilori 

\..~~tlı"Gl teşkil eden makbuz nıukabilindl3 alu • kanun 
~'"' ıı:ı b cnklurdır. ' 11l -ı~ ütün vatan Vaşingtoıı 16 A.A. -

·~~t her z;ımım ve ~ Ku;ban parasıııı te- Amerika mebuslar medisi 
~İttır~~!duğu gibi seve berrü eden vatandaş s .v.ış hazırlıklarını balta1n 

ı )J)kt edeceklerin~ Tüccardan Nasır Özken 1 yıcı hareke'ldrde bulunun 
k Ur. kespceği kurbanın parası hmu ölüm r~sına çar· 
\Urumu gerek olan 6 liravı Türk Hava pılması hakk l yeni bir 
\'e gere~ köyler Kurumunu teberril eyl•3miş kanun hlyıha u.ı kabul et-
lctrın teberrü ·lir. miştir. 

Moskova 16 A.A. -
Sosyet habarler btirosu 
nun verdiği rakamlara gö 
re Savaşın başladığl tarih 
ten itiLaren 5 ay İ\,inde 
H.us ordusunun . kayıpları 
esir ve yaralılar da dahil 
olmr k üzere 520 bin kişi 
dir. Buna kerşıhk 5 ayda 
Almanl9rın kaybı şudur: 

1 ') bin top, 18 bin 
. tank 13 binde:ı fazla tay-

yare, 
Almanlar Moskovaya 

yaptıkları son taarruzlaı·da 
ve bir' aydan az bir zaman 
içinde 85 binden fazla in· 
san kaybetmişlerdir. Al· 
man ordusunun doğu cep· 
hesindeki insan kaybı tama 

men bir nesil teşkil edecek 
derecede ~oktur ve en az 
6 milyondur. 

Yeni Rus muvaf
f akiyetleri 

Moskova 16 A.A.
Moskova radyosunun verdi 
ği bir htıwre göre, 'cephe 
nin · merkez çevresinde 
l\loskovayı en çok lPhdit 
eden Klin şehri şiddetli 
bir s"'vaştan sonra Alman 
laım olmden geri alınmış· 
tır. Burada Alındnların kay 
bı çoktur. Tula bölgusinde 
teşebbiis Huslarm elinde 
dir. 

Libyada 

Yeni bir savaş başladı 
Kubire 16 A. A. -

Buraya gelen haberlere gö
re, <;azalenin batısında ve 
oldukça geniş bir alanda 
yeniden çok ciddi sa)ıl:m 
bir savaşın başladığı anla· 
şıhyor. Bu yeni savaştaki 
he:it>Jin içyüzil henüz bel 
li değildir. Alman ve ltal 
yaıı ordularının daha emin 
yerlere yerleşmek için 
yavaş y.ıvaş geri çekilmek 
tc o!dukları sanılmakta • 
dır. 

alnden 5 karuf ahnn•. 
Ocret P•flndlr:. -

OQnQ geven aayılar , 
10 kuru~ar . -

Almanla-rgöfe 
Rus hücumla
rı boşa gidiyor 
Alman deniz altıları 
İskenderiye önünde 
bir İngiliz harp ge 
misini batırdılar 
Berlin 16 A.A.- Al· 

man tebliği : Doğu cep· 
he:>inin oir çok yerlerinde 
mevzii önemi haiz çarpış· 
malar olmuş ve düşman 
hücumları boşa getmiştir. 
Düşman dün de büyük.ka· 
yıplara uğramıştır. 

Şimal Af rikada "fobru · 
ğun batısmda mühim sa
vaşlar olmuştur. Bir Al · 
man denizaltısı lskenderi 
ye Limanı açıklarında 
b•·lunan lngiliz krovezörü
ne hücum ederek torpillc
miş ve gemiyi ikiye ayı· 
rarak hemen batırmıştır. 

Cenup cephesinde Si· 
vastopol Limanına kapa· 
tılmış olan düşman dün 
bir çıkış denemesi yapmış 
fakat bu deneme ağır ka· 

. yıplarla geriye püskürtül· 
müştür. 

SON DEKİKA 

Ameri-
kııda 

Zaferi temin için 
tedbirler 

On milyonluk bir ordu 
kuruluyor 

Vaşington 17 A. A. -
Cü:ııhurreisi Huzvelt zafe· 
ri temin için yeni plan ha 
zırlarunkta&ır. Bu plan tat 
bi ~ edılir tdilmeı. 10 mil· 
yonluk bir onlu meydane 
gekcektir. Fabrikalur ge -
ce gündüz çalışacakl:ndır. 
Askerlik yaşının 21 den 
19 a indiı ilme:;i de istt·n -
mişlir. Bu suretleordunun 
m evcudu 2 milyon arla -
caktır. 

AUAi'lALlLAHlN AS 
K ~]{LElUMIZE KIŞLIK. 

H~DlYESl 

Adana 17 A.A.-Asker 
lerimize kışlık hediye8İ 8 • 

1 
lınması için bir ay içPndo 
Aduııalıhır~n :eberrü ettiği 

1 

para 53 bm lırayı bulmuş
tur. 

Teberru ler devam etmek· 
f t6dir 



Almar. Porte 
tekiz-münase 

betleri 
Gerginlik haberleri 

yalanlanıyo 
Berlin l 7 A.A.- Yarı 

resmi bir kaynaktan bildi· 
rilmiştiı: 

Almunya ile Portekiz 
hükumeti aresında hir ger 
ginlik bulunduğu hakkın· 

da çtknn şayialar üzerine 
Alman Bariciye Nezaretin 
de sorulan suallere cevap 
verilmiştir. 

Bu şayialar, lngıliz ve 
Amerikan kaynaklarından 
çıkmaktadır. Bu 1Jluyla il 
gili olurak şurası hatır? atı 
hr ki, geçenltrde Türk 
Bulgar münasebetleri hak 

kmpa da böyle haberler 
uyJurulmuştu. Amerikan 

ve lngiiiz lıcaynısklarmın 
maksatları bu haberlerden 
kl-\ndil~ri için ı.anıanında 
faydalanmaktır. 

Hindistanda 
İngiliz Valisi Hind Mil 
!etinden birlik istiyor 

Dalguna 16 A.A.- Hin 
distan Umumi Valisi Hind 
m\\letine hitaben bir b~yaıı 
name n~şrederek anlaşmaz 
lıkların unutulmasını ve in 
sanlığın muazzam fiir mü 
cvdeleye giriştiği bu de~ 
vinle silkQnun Uizım oldu 
~unu bildirmiş ve demiş 
tir ki: 

"Bizim için şimdiki Mi 
disıılerin hayali biı önemi 
vnıdır. Bu nazik anda siz 
lere şunu soruyorum: 

1~ır anlaşmaya varmak 
mümkünmildür? Hind:g. 
tan ülkülerine dayanarak 
birlcşm iş bir halde Hniye 
dt·ğru yilrüyt cektir. Müca 
dele ettiğim' z fonalığa kar 
içeriden anlaşmanın ger· 
Çekleşmesini istiyorum. 

Ask1.1rlerimize kış 
lık hediye 

Zahiıe KomisyoncJsu 
Abdürrahman Saka Hsker· 
lemize kışlık hediyn alın 
mak üzere Kızılay Cemi· 
yetine ~lli lira teb..: :ri\ .. ~ 
lemiştir. 

Atatürk Koşusu 

Yurdun her tarufınd:ı 

yapılması karai·laştmlan 

Atatürk Koşusunun ayın 

17 inci günü yapılacağım 
yazmıştık llir tertip hata 
sı olarak rakam ysnlı~ı 
olmuı;ıtur. Koşu 17 de de 
ğil 27 ilk kftnuu cumarte 
si günü yapılacaktır. 

Neşriyat Müdürü 
SEi t\l ÇELENK 

C. H. P. ~btLaasi Anla kya 

Hububat fiat-
• ları 

Fiat Mürakabe Ko nisyo 
nu Hiy::ısetinden: 

Ekmeklik ve yemlik 
hububatm beher kilo fial 
lan aşağıda gösterilen mik 
tarlara yükseltilmiştir. 

Buğdtty on üç buçuk 
Çavdar on bir, l\fahlut un 
bir buçul<, Arpıı 11, Yulaf 
on bir huc;uk kuruştur, 

Bu fiatlar 10-12-941 

rarşamba güniınden itiba· 
ren murnleketin her tara· 
fında tatbik ınevkiine gir· 
miş ve bütün memlekette 
tek fiat kabul edilmiştir. 

Kapı yaphrı-
ack 

Hatay Defterdarlığın· 

dan 
1- Antakya hükumet 

koııağl giriş kapı inşaatı 
açık eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 25- 12-
941 günü saat 10 da Def· 
ter darlık odasında müle· 
şekki\ komisyonca yapıla 
caktır. 

3 - Jsteyenler hususi 
şartname, p~oje ve keşif 
evrakım Defterdarlıkta gö 
re bilirler. 

4- Hu işin keşif be 
deli (928) lira (34) kuruş 

tur. 
5- ~1avakkat temi 

nat (69) lira {63) kuruştur. 
6- Taliplerin lehliyet 

vesi kasile ticaret odası ve 
silrnsı ve muvakket temi· 
natj yatırdıklarına da.?r 
makbuzla birlikte kornis· 
yona müracaatları Jiizım 

dır. 

17 19 - 22-24 -

Portakal sah-
lacak 

1 Iatay DefterJar' ığından 
Muhammen bedeli 18 füa 
75 kurıJştur. 

Adedi 25 O 
Cinsi Porlaknl 
Kimden metruk olduğu 
~hğlrdıç Andon}nn 

Yukarıda cinsi miktarı 
ve- muhammen be 
de li yazılı portakul mahsu 
lü :.ıçık arttırma ıle satışa 
ııkarılmı~lır. lhale26 - 12-
941 cuma gilnlı saat 10 da 
drfteıdarlık nıakamrıda 
yap lacağındun lıılip olan 
Jarı '1 % 7,5 temintı il; 
bırJkte müracaatları Dellu 
liye ilan ve suir masrı.ıflar 
nı üşleriye aittir. 

13- 15 - 17- 19 

ALl\ııA '\LAH f\OV ALi\i\l 
YOH 

Moskova 16 A.A. -
Pravdagazetesiniı ıiynd ğına 

göre, ·\lmanlarger~kilmekt 
Vf1 Rus kıtaları tarafmJun 
kovalanmaktadır. Alman· 
lar Fılin muhnrebesinde 14e. 
bin ölü vermişlerdir. 

c-:: , · t ı rı ı< r ~ 
'f8~1 

K h · ı 'h ·k"'r ı üspe sa ip ilanen tebligv ' fı a ıise l " AS 
1 A takY~ erin İn nazarı Esas : 1432 n · deıt ı11 

Karar : 943 mahkemesın ıtlıı ~ 

d k k l\lilli korurı ·eueı j aJ.İ ne Tarih : 26, 11,941 J'f ıı8re~ , 
Htikim : Sadık Tdşkın na muhil 1 J\ ıJoıll deJl 

Hatay Vilayetinden ; , 328. nun Anta h~ııesill d 
1 - Ü._: 'giin müddet• Katip : Kerim Kinahr ~1ehmet uıı:ı rdC11 ' .:..• 

le beyana tabi tutulması icabı düşünüldü: llhak lıl oğlu f.lrıcbıı~!{ııl ~ 
biJdirilen küspelerden çiğit tan sonra yapılan tahrire 46 yaşıııdtı dıı }lıJ 
haQlıaş, 8'uçiuelri, susam ve ( ·~ r lıal<k10 1 ı·#t· " J '"' ~ gö~e tesis olunan nüfus kü 7 ıı JP 

keten küsp lerine ~lilli Ko 'ı tüğünd'=' l .!SCil t!d' I n Kuhan ~ J w ceza \11~ ~ııtl 
rıtııma kanununun 14 u··n· ı t su~ 8 d~ soyadının a1.1ki uile şöhreti meş l U " • ıı 
cil !maddesine istinaden ' t r k ı vBPı 8 

1 olnn Cüuay Soyadl ile de- ev ı ·at .. 
Ticaret Vekaletinc9 el kon f da · \iv ı ğiştirilme~i hakkında An sonun · fitlt • 
muştur takyanm Usnıaniye mahal Antak.)'fl urı J~ 

2 Bu küspeler Fiut1 l k mı·syonuO r ıe • Jmıi 291 har esinde kayıtlı >e o kartı ' 
.Mur • .ık11.be komisyonunca R S . 941 turilılı . ~lof" 
tı~sbit e ı ec~k fıatlar üze- · • .. d 1 rgıp oğlu da\:acı amiuın p·ı r 'ıııc·ı ne'1''sııtıŞ 11.ıı yUziine karşı açık yapııım 
rinden ve doğrudan doğ mürnfoa sonunda : perakende. k•''oŞ ~, 
ruya Ordu birlikleri tııra • j Istirla arkasındaki nii· yedi buçuk fıyet 1 
fından mubaynu olunacak- fus müdürlüğünün 6,10,941 tesbit ve.ke) t~ ue 
tır. ı tarihh yımsında davacının tarihinde gttı8 tıııtd 

3 - Mıntakaııın dahi- Kaban Soyadı ile tescil edilmiş oldl&J~~l ti 
liııdeki : ı 5 1 ' er edildiği anlaşıldıktan son· nıınun ' . tıbll Y 

A ) Müstahsil l ra eı:;ki aile şöhretinin t;ü müd.ı~ıl 188rıl11 ~ 
B) .İhracatçı 1 nay olduğu hilviy~ti ıabı tna cinıeğın 'i J sıll 
C ) Ith l r1 l" "eş kuruş ollıı a a ..,ı mede yazıh Şemsettin Kar~ on u r ~or 
Ç) Konıis~'oncu manın beyan ve şehadetile relile .Mil ıutııılif ~ 
D) Toptancı ve kom is dahi teyid edilmiş oldu nuuqı: : bU b8t11 

yoncu ğuııdan kütüğe yazı lan du bulun Uo "J0 

E ) Yarı toptancı vacı Ragip oğlu Sarninin bıt vıırtık~ss~onooııl1 
F) Fabrikacı, im<.ııatçı kabe kOI111 

• .,•·ıını'' 
G) De Kahhan Soyadının ( eski 

941 
tarıbh 1\ it!O 

pocu a\ ı e şöhroti olan Günay ) rıll 
H) Emaııetçi soyadı ilfi değiştirilerek ve bu kal°~ın1 11~ıı; 
I ) Nakliyeci t · ı· 400 k ·ırı hakkıuda .. ün 

escı me. uruş ı an mu··dnrIOğUil ,,1 J ) Müteahhitler h d · l 100 u •· 
arcın aıı peşın a rnan tar'ıhlı' yazısı tı"'dl 

K ) Bankalar kuruş iııdirilerek 3 O kuru ~ 

Ellerinde mevcud veya 
istihsl\l t:'dilccek k üsp~le· 
rin mib.tnrını gösterir be· 
ynnnameleri Jerhal bulun· 
dukları yeılerin en yüksek 
~1ülkiye .Amir.ne makbuz 
mukabilinde tevdi etmeğe 
mecburdurlar. 

4 - Beyanname veı e 
cak h kiki ve hükmi şa 
htslar ellerinde bulunan 
veya istihsal edilACek olan 
küspelor hakkında verecek 
leri beyaunumelerdc lefer 
ruatlı mal O.malı kaydetmiş 
olacaklardır. Mevcud veya 
istihsal edilecdk küspele
rin nevileri, v2sıfları, mik 
tarları bukkında nyrı <ıyrı 

malumat münderiç olacak 
tır. 

5 - Heyannan•.eleri 
alacak olan makam tarafın 
dan beyann re~ er nıünde 
rccatı hıakkında istenecek 
malumatı.! verilmesi ve 
tevsika yarıyan fııtUl'a, sa 
tış mektubu ve·mıı e gibi 
ıı.~r nevi e-.rak ve vesika 
nın alftkadarlar tarafından 
ibrazı mecouridir. 

... 6 - Lisaosı verılmiş 
olupta ihraca hazır olan 
küspelor el konma kararı 
dışında kulmıştır. Ve beyu 
na tabi değildir. 

Kayıp tasdikname 

941 yılınd.ı l rkek lise~i 

niıı orta _ikinci R'nıfındun 
ulılığım tasdiknameyi kay 
bet tim . Yen.sini ut acağım 

tlun eskisinin hükmü yok 
tur. 

Ahmet Ural 

şun d~yacıd::ın alınmasına larıodall \f~ıe ı;ll~~ 
ve lleyfiyetin medeni ku · reti ce~Y"~ e)'Je~'o 
nunun 26 ıncı maddesine çuou itırıtt delİ•ıer 1 

f k . badet · .1 e. tev ı cin Antakynda ~neşro ır şe wııııv I 
lunon YenigUıı gazetesi1e şılıuıŞ ve fif ı;abll. • 
ilanına tezyin kabil olmak ı ın'pel' hııı ~jill • ~ dail • 
üzero karar verilnek açık oldugun uıılıııllll. d 
~~ okunup teflıim kılmdı. ma k3 ll ddeS1 

ya pi işleri 32 jnci ı~:desıfl: 
59 uncu fiı;a!l 

Hatay Defteı darlığından: fil{r8sın t~:ı6sile 01 
Bapturun N .lııye bina ağır pnr8 ve ye 

sı Vilavet Nafıa Müdürlü· roiyetine diİ~ı;~W 
ğünürı 29, 7,941 tarihli ke .. ddetle z O 
şif raporu mucıb:nce tamir mu nıı ve 1 fl ettirilecektir. tıınıası ,.ı;ııı 1
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Keşif bedeli 316 lira dy~~~~eıı ~fJ 'ı~ 
58 lwruş ve muvakkat te 1 rı·B ıS 
minnt 23 lira 74 kuruştur. bül<1lli1~1t vtJ ı; O 

lı1ale 2 .12,941 tarıhiıı· ait ol(ll eıll6 o' , .. 0tııı cJ~ıı 
.ie saat 10 da Defterdar · ca-çuz bB LIJ ti~ 
hktu yapılacaktır. ıine t

010
.1 ol~1 d~ . • ·ııbl ·hıll 

lsteklilerfo teminat ak· yiıı 1\ ttıl"l•• ·ııR 
ça ve ehliyet vesikaları 6 11 941 "11

11 
..A ' , i~ ve i ,.. 

ile birlikte miirac1atları. veri\01 d ,,es 1 Keş·f raporu her zaman fı.Jrl a ttf'r 
l\ı·ıı· ı · l"k ··tlu ı .. ,,. .. d ZeY VJfle 116>~ , u ı ı !.Dl a mu r ugun e 

1 
taY . f{.l ,. 

görülebilir 13,15,17,19 , l 3 A"a!{1)0Jdel\t1ı 
Satıhk ev s:ı ıoiıd~ıugtl;e,~ 

er dı:ır ·n (.1 r a~:ıy .. ytı uşJ l Hr tay Defterdarlığı.ıdan: 
PürS J No. : 8J )~ 
Mahallesi: Şeyhrnehm~t 

Kimden metruk olduğu. 
Kazancı l labo kı~ı Meryem 
vereHPSİ. 

Muharurnoıi bedeli : 
300 L;ra 

Hisse miktarı : Taıııaım 
Yukcırıda ynzıh gayrı 

menkulün ımilkiy eli a~ı l< 
urltırma ile satışa çıkarıl 
ınıştır. 

ihale 26,12,941 giiııii 
saat 1 ı c.J ı Uef terdarl ık t ı 
yapılacaktır. 

Sabş bedeli peşindır. 
Talip olanların yüzde 7;5 
Pf.Y ak~silc birlikte ihale 

' ı ·ıe 53 e1' s ı 1111 e ~ 
.J 1ı.ıh'ıı ;: v J 

tı r · : ı;vrıl" ı 11 ' 
}irı:ı ,o rı1·11flt 
Jt al te ıı 

u·r· ı9 ~ıı ve 
ruŞ 1 ııııle 1 O v -ııf 

sa11t c.:ıı; ı 
nuo :ıP•ııs rıı• ,ıı ı1 
Jı ktıı f n ıe .ıtl' 
olaJ>lı.ı,~~ıJrııe:. ı ~ 1 
lil~t0 ııtıl•~ııt1~ 

vetıo ... o/ 1 
rııasr.ı ı ~ 

~t \ 
~r' I~ 

,• ıJ f1} d •AJ 
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