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8
. Bita ·af ık f eminat_ın_ı_V_er_d_i _ 
,,. iecavÜ.ze uğrar ve har- Dü11yanı11 va- lngiltere 

be • v b k l k z~qetir1.e bıık1ş Yugoslavyaya bir 
gırmene mec ur a ırsa ·,.Ankara Radyo gazetesi. nota verdi O Belgrat 25 A.A.- ln 

Rusya katiqen bitaraf kalacak llkbahar muha- gilterenin B~lgrat elçisi 
rebesi dün Yugoslavya hükume· 

A.. k Dün Ankara ve Moskovada bir tebliğ neşredildi İngiltere ile Alm.rnva metine hir nobl vermistir. 

kiye nv:'~ 2S A.A.- Türkiye ve Sovvet Rusya hülcurn,tleri dün Ankara.la Tiir · arasındaki mücadelenin Haher verildiğine göre 
'J';;t 1~. ·~1oıkovada rusça obırak ıaşağıdaki t~blip,- neşr~dilmiştir: ağırlığı atlanti\c denir.inde bu notada, Yu~oslavyada 

.., '" ıqy.. S ı t l· \'- l d tnahiir eden efkinun:u· • litki ". ve ovyetl~r birliği hükumetleri yeni bir deklarasyon neşretmişlerdir top anmış tr · '- " "'0 " ar a· 
~lla"•)'e bır taarruza ~uğrar ve hudutlarını müdafaa için harbe airersl" Sovyet ki vaıiyet şimdi ikinci miyeye rağmt-ıı Yugoslav 
ı.. ı nın b ~ k d u·ı· hükümetinin bitarafhk "ln .. , ._ ll müşktilittan istifa !e ederek Türlciyeye hüc-um edece~ine dair. ya· planda gelme te ir. uı' ı· 
~ "' "' L .ıs k A ı siyasetini deiiştirmemeai· 
-.JO"Yet ~ll&ıdardan bir takım hab~rler yayılmıştır. Bu ~ibi lıaberler karş•eında diği gibi haki atta tan- ne t<'essüf edilmekte ve 

Ş.y \laya aşağıdaki kati teminatı Türkiyeye vermittir: ~ik muharebesi eskiden'Je şayet Romanya ve Bulga· 
Yıt ınce~Türlciye hakikaten bir tecavüze uğrar~ ve lc:rndi topraklarım müdafaa ri devı m etmekte idi. Fa ristanın vftziyetin~ düıerae 
Cİbinc~ ~r ka), .. sa Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki ademi tt"cavüz paktı mu kat Almanya ilkbahar için hayati bir bata irtikib e· 

1'iirk· vovyet Rusyanın kati bitaraflığına güvenebilir buyük hazırlıklarda bulun deceği v~ böyle bir vazi· 
s.C)"Yet 'Ye hükumeti Sovy~t Rusyanm bu teminatına teşekkiir eylemiş ve şayet muştur. Bunun sebebi de, yf':tte lngiltererıin Yugoı· 
kıyeni Rtısyı bir tecavüze uğrıyarak hudutluım müdafaaya mecbut' kalırsa, für· Amerikan YArdunının akını lavyayı katiyen mazur 

/(. 

n t,rn bitarafhğrna giiv("n~bileceğini bildirmiştir. na maııi olmaktır.Fakat her göremiyeceği kati bir li· 
• iJ: ~ eyf:: rn~me ı g eoıi zayiatı sanla bit:lıri l mektedir. 

lb..sesı·z ve vok- Sov9et Rus haftı<l.'in haftaya azal nak Yugoslavyaıla ordu ve 
• 1 ( ,L ·~ - tadır. Diğer taraftan A • halk arasındaki Alman a · 

~ ll qa n l n te nıerik,ı tt"Z[.{ahlan da lngii leyhJrıriığmı:ı gittikçe 
~il a y d c terı y e St" rİ balirıde ~emi kuvvetlenmekte oldugu ra ar ım e minatı inşasın.\ başldtnt~tır, lıaher v .. riınıekt ... dit•. 

)h ( Y ııgoslavyada Almanlnr Yunan 
~· .. r l§ef i konaresi Türkiyeiçin bü vaziyet hududuna asker 

U e yük bir eht"'mrrJi- Yugosla.,.yanm vaziyeti yığıyorlarmış 
l.lfl top/anarak genz• bu··ı- ti haiz gittikçe tavazzuh etmekt'! Belgrat 24 A.A.- Röy 

L dl·r.Ba ... vekil ile Hariciye ter biıdiriyor: Dolaşan şa• 
Ç ondra 24 A.A.- Müs ..,, elJ • k b f d Nazınnm bu akş1m viya· yialarn glirt-, Bulg'ariştan· 

l U U Ve l adere takiı F'rırnsız ajansı bildi· . b k d\ki Alm!tn ~ kuvvetleri 
riyor: Balkanlardan gele 11 nl\ya hareket etm~lerı e Stroma vadısine doğru 

U f • • • h b 1 d' ı 'le leı'i)'Or, Vıyanada imza ".. . ı-ı eye l1l l seçil a er er, ıp oınatı ıne- tahşid edilerek Yuııan hu 
'-~lbı hafiıde daha ziyade Al edilece:.: vesikanrn ımllıiye duJunda büyük mikyasta 
Ş\iL Yetin·. 2~çen hir yıllık faaliyeti maııların gösterişi nıehi · ti henüz malum cl~ğildir. toplanmaktadır. 

""an l" t• J t IA'·k· ı·ı k Bunun biri açık digeri 
he"ı~ 2 

.. ayıktır - Bu çok faydaıt ye ırı e e a ... 
1 

t-< 
1 

me te gizli iki anltt~mada ı ib:ı· ~~~ 
J • n dir. 

Sök •Uessesenin banisi olan Valir -. jz ret buıunduğu, açık vesi- Vugoslav "'a 
llıensü k Gt-Çl"D ha!tanm f'n mü kada hemen hiçbir şey <'I· 1. 1 L Y4 

• ere t .. şe kiir edilmesı·ne h" hAd. · S t u ıtf f ım a ı:ııesı " ovy~ "u~ · mayıp !(ızli vesikada ııhhi / 
I' \' Okauı l akla kaı ar vermiştir yenın Türk iyeye verdiği m,•lzeoıenin Yugoslavya zır arı 
" Y \'e Ki · k A • R ·r · · ·ı k\I •rd,.... c 01_sesız1e- kuruş varidat temin eyle· au temınattır . u~ya . ür topraklar, ın<lan g,.çıneıu Alınanyavn gıttı er 

t\llu enu t" · k" l h · ı · tt\ii '" tiirı" .. Y~ mın miı vt>. bu p~radan 5688 ıytt nf'r angı )lr taarruza vtlrınış Belgrat 25 A .A.. -
ol, lln11n YJ'd" " ğ l v t kd. d k J" lol\&i J 

11 du,1 H lk '. Otıu lir&11ırıı f , kirlerin iaşesi u ra< ıgı 8 ıı· t" en •· Yugo ıolavya Almırnya Yugoılavy& Başvekili ile 
'•ııtı~..,.ıt toplanrı: t evı ta· için sarf eylemiştir. Halen ııi nıü Jafaa içirı laıııtt . t t"tı ilt- anlaşma kararanı ve · Hariciyt> Nazırı dün ak· 
~İife~ .V•lirnizl ş ır.PTo~ anbrırda 1913 kilo mubte serbest olduğunu Türk iv~ rirken ~ütün memleketle şam saet 22 de Almanya· 
l"diy. •~iz, biik~ t ~h lif uzak, 174 lira luyme· Yt". bildirmiştir· Bu hal bir buhran çıkmış, anlaş · ya hareket etmişlerdir. Baş 
k,ı,b~ ~ttti f'r~_: , ·t" tind" Demirbaş eşya ile Sovyet harici ıiİyaselinde ma 4leyhine tezahürat ya· v~kitin gayhubeti esnasın 
~lurını' L bit halk :'.~ t l ı ~ kasas1nda 431 lira 74 ku· son glinlerce mühim bir pılnn~hr. Ordu ile Sırp da h1rvat Lideri Maçek 

t( '"ltı İdi. ut f!lı ru~ ve Ziraat Bankasında tebeddül oıduğuua işaret· halkı tmlaşmağli :· taraftar kendisin~ v~kalet edecektir 
C>n°r d "h•' t •- ı k lir. Almanyının tasavvu ' ''ld" K l' l h R b• J• ti M"f ~ ~ tei,rı•;; • 1 ,ıya •~çaaı o 11ra aeı.l \f, a >ıııe )U ram U:';ya uın 1r mesa 1 

'l'iridu tttiıiıni 1f>ıne Par 4965 lirtt pa1ra Lıulnnmak· rundan haberdar olan Rus yan halledilmi~ ve istifa Madrid 25 A. A. -
s .. 1. Cil.,, kat~ 1.Fıahr~ttin tadar. ya, Türkiyeyi bir Alnum t:dcn Adliye Nazırı i'tifa· Elkazar gaıetesin:n Ser· 

IQa l' lp tkl• J C . .. .. J b lltlc 'r~ltnk --re c emay~l helf"n h~r gün t~cclvuzunuen masun u· smı gni aiarak, iki ııeı11- lin muhabiri gazete!'İne 
lıne .. ~· ~eçildiktye Şükrii 175 fakir ve kimseaiz va· lundu,.mak için Almanya· rcte de başkaları tuyin f"• •u haberi vermektedir : _,,.. b '"" y . .. . v 

tedc ıe ath" •onıa tandışa sıcak y~mek ve rım uıı ı mıtan uaerın~ dileıdc kabilıe tam11mlan· B~lgrattaki !{us Elçisi 
Cenı· ıan kOOO' k '- .. .. . . t · ı 1 m k v· d .. ğ h k Yıl iç· d 'Yctirı g o· ~ m,..: vermektt"dir. Yiu~ yurum~ıım ercı: eye e mı;ıtır . ayaıııt 11 yarın o ııin Yugoslavya ü iimeti 

~kıa._~1 
eki ltıea ~Çen uir g,.çeıı bir yal içinde fakir 1 tedir. lst~ ge~~ı ·ıı lı1tfta leyin anlcı~manın imzalana· ne bir mesaj t~vdi ettiti 

'- .... -., 
1

' rapor k' · O A k ' S t t bb" - kt ,J ' 11 'd R "'''•ti 'le bu u ve ımıel\zlere 1 1624 n arada • ovyc t>şe u cağı soylenıne e.ıır. uu ve bu m~saı a usyanm 
~tun' k''tdan~apor al • kilo r.kmek,ve 101624 k ~b süııü .. manası budur. Her anlaşmanan Romtlnya ve llalknlu<l:ıki alika$\OI keı 
Ce1"iy~~Uhte"İya~!~r •.. Ra sıcak yemek verilmiş ayrı halda muhakl.ak olan bir .ı\llacıuistanla yapılan p.-k· m~diği bildirilmektedir. 
d~ ._ .. L I~~" b· gorc ca 1813 adet ekmek il~ şey varaa o da Türkiye- la benzemiyeccği, Yugos• \ Alraan Hariciye nezaretin 
•-ı. .... tel'f lr yıl · · d Al .. ~tt\&I ' kny ki ıçın ayni miktar kab yeme le nin Rmıya cephesinden bü 1 lav toprakların an man d~ bu mf'S'lj hakkında hiç 

ttderı 119;; r arla 1 te hariçten gelen kimse . yük bir ~nd,şeden kurtul· askerini geçirmiyeceği bil bir müta~e. yürütülmemek 
ıra 18 (ıonu 2 inci sayfad•) duğudur . (Sonu 2 incide) tedir. 



Rir ça~·e daha 
Ajans h.-beri arasında 

şöyle bir ba.vadis vardı. 
ıtalyan ask~rlerinf", hücum 
dan evvel konyak veya 
şarap veriliyormuş ElJe 
edilf"n bir emri yeYrnide 
bu u~ulün teNrar ~dilm~i 
isteniyor~; görülüyor Ki 
ltalyanler galip gelm 

, için haşvurmadık çare bı 
rakmıyorlar. Hatırlarda· 

dır ki ilk zamanlar esir e 
dilen ltılyan askerlerinde 
mandolirı bulunmuştu. Şim 
di d.,. içki veril :.i bak· 
kında emriyevmiler ele ge 

~çiriliycr. 
Bu son emtj biraz da 

makul görmek lazım. Çün· 
ki ltalyan askerlerinde 
yürekten eser kflmad~ı gi 
bi böyle bir hareketin de 
aklı başında ildamlar tara 
fından ~ap'1amıyacağını 
a9Jşm1ş i>\ılunuyor lar . 

Se.rhoşluk cesard Vt!· 

rir.. Sebebi de muhfJf.cme 
kuJr.etinio felce uğra)'ti'" 
dır. Sarhoşlukta ine~ e· 

lenip sık dokunmaz. Fa· 

1 kat italyanların dimai'ıııda 
bu harbin luzumsuzJugu 
okadar yer etmiştir ~i: liJ~r 

hoşluk bıle kendilerinde 
sava~mak ceıarelirıi yar.a· 
tannyor. 

F.B. 

Yarın 
Belediye Meclisi 
toplanarak Reis 

seçilecak 
Belediye Meclisi yarın 

öğl~d.erı sonra saat üçte 
fevkalade surette toplana 
tak münhal bulunan Be· 

tediye Reisliğin~ yeni bir 

Reis seçecektir. Seçimden 
evvel pattide uir: deneme 
Y,8pılacakhr. 

ıVjüessif bir; ötüm 
Türcardan Şefilc Sabun 

cu ve kardeşlerinin anne 
si ba.yıtn Ay,şe dün vefat 
etmiştir Merhum& ta11rı 
dan rahpıet dil•r. ve ogu) 
larile ke c!erli ttileıine 
aamimi taziyelerimizi ıu· 
narız. 

Dünyanın va-
. zigetine,bakıs 

Başı Birincide 

,. dirilm~kt.:'dir. Fakat Yu • 
~·goslavya Almanyanm ileti· 
.sıdi hegemonyasını kabul 

etmekte ve matbuatın mih 
vert'\ dürüst bir veçhe al· 
masanı taahhüt eylemekte 
oir. :'Fakat Almanyanm 
bunlarla iktifa etmiyer~k 
talf"plerini gittikçe arlhra . 
cakları tabmin olunuyor. 

ı Dilrer taraftan ~bu anlaş• 
m•mrı halk tarafmdan 

~ hazm~dilemiyer~k karıı'"· 
~ lıklu çı~mısı muhteınel • 
;dir. 

Sovyetlerin vaziy~ti 
Sovyetleriıı YuaoıJav 

K/msesizlere 
Yardım Ce .. 

miqeti 
(. Başı 1 incide) 

sız ve muhtaç fakirlere 
tevzi olunmuştur. A.r;ni 
mütklet içinde •6 kilo sa 
bun, -ı155 çift .~kabı 269 
parça eJbiae ile 12 la kir 
ailey~ l9 lira 87 ~Urlt§ 
ıiljç parası ve 3 lakiriu 
cenaze masrafı tediye edrt 
miştir. 

Yapılan itleria en ş,a,y.a 
nı dik kat buafa pek az 
murafla ve Vısanu~ llZI 
mi riayet suretile başarıl· 
mt9 olmttaıdtr 

Rapo~un ruuhtev~ah 
okunarak tasvip edildikten 
ra seçilen hesap Ençü· 

meni Cemiyetin h-sapları 
na tetkik ederek doğru ol 
duğuna dı.ir raporunu ver 
miş ve 941 yıiı bütç~sİ.· 

rıir. müzakeresine başlan· 
mışhr. 941 yıh için hazır· 
lanan bütçe 12600 lira o 
(ıuak itabul edildikten son 
sonra merk~z heyetinin 
S""Çİmine geçilerek aşsğı· 
dRki zevat ın~rkez heyeti 
ne intihap olunmuşlardır: 

Sacuilı Bilal, M~mduh 
zeravent, Yusuf Koyuncu, 
Sabri Taşu,Ômt':r Haclbey 
Nuri Aydm, Hasan Sadık 

Bekir Atahan, Terzi Ah· 
met, Mustafa Zekeriya,Na 
fi Adalı, Halit çavuş, izzet 
Hacı Molla, Kemal Özal, 
Ali ôlcten 

Mürakipliklere de Va· 
kıflar Müdür ti Sıtlcı Ôgüt· 
ÇÜ ile Fu•t s.hilıi Sf"Çİl
dikten -onra konıerenin 
mesaisi sona ermi~tir . 

lÇonir~rıi n mesaisi ıo 
nı ererken heye.ti umumi 
ye Bu çok faydalı içtimai 
mües~senin bıni!i obm 
Vı:limiz Sökmen~fr~re Şe· 
bir namına t~ş~kk.ı " edil 
meıi hı.kkındalıd sür.ekli 
teklif alkışl~r araaında ka 
bul eylen.iştir. 

Afrik.Jaki 
Fr.a sız iist· 
le · ler:ı.d t• 

oluy• ? 
Vişi 24 A. A. - Ce· 

zayir adJı bir .F.':J8lSız w.a 
puru, Tunus imaolarmdeln 
birine Fra•adan gönde· 
rilen 300 ıaskerle 100 
Fransız subayı çıkarmıştır. 
Fransırnm Cezayir U~i 
kumandanı lien~aJ V~· 
jl'arul jle Umumi v.a1i Me· 
rakiş" gitmişlerdir. 

Vişi 24 A. A. -
Fr-an•z. arbjye naztn ve 
Başkıımandanı General 
Hüıtsing~r bugün :f as ve 
TUNl•~i kıtaaail tıtfıt.it ey 
lemt'-k iJ2ereaburadan tayya 
re ite harek~ ~ylero1_ştir:. 
Fransız esirleri 
Vişi 24 A. A. - , lsviç 

rede bulunan 30hioFransız 
harp esiri m~mleke.tç .döaı 
müştür. AlmJ.nyada bulu · 
nao esir}er arasındaki~ok 
çocuklu FranSıız .,aıker· 
(eri de yakmda Fraosaya 
dönecektir. 15 bin kadar 
tahmin edilen bu eıirleri 
getirmek üzere ycıkmda 
Almanyaya huıusi trenler 
hareket '"decektir. 

Almanların ilkba-
har taa.r ·.ızı 

Londra 24 •. 
Röytesiıı h•v• l,.l\,ı••Gr• 

riri yazıyor : 
Al.eanlat: havanın muh 

temel degişmesiııi b~kıe·me 
c't-n ve Ameri'Cadan lngil 
tert"ye g<."len tayyarelerle 
harp malzemesinin sandık 
lnn l'IÇılmadan 20 ili 500 
tayyareden müteşekkil fi1o 
lar halinde lngiltereye 
ilkbahar taaı:r:uzuna başta 
dalar, AJ.ın.nhu:, g,.ç~n 
yaz mevsimiude alamadak· 
ları kati neticeyi şimdi al· 
m4ğa uğraşıyor ve uao1i 
gayret sarfediyorlar. Fa · 
kat şimdi mükemmelen 
hazırlanmış olan JngiliL 
hava kuvvetl~ri bu gayre· 
ti de bop çaka~acakt. r . ., 

18ayda20biu tayyarıe 
Nevyork 24 A.A.-

A.ssosiyahdprea ajansmm 
verdiği bir habere göre, 
Amerika fabrikaları önü· 

M rkez h~yeti bugiiu Öğ· 
teqen sonra top}., nıırak 
Reis ve idare b~yetini ~· 
çektir. 

'~t-şriyafl\füJütÜ 1 

Setim ÇE.LENK 
C.H.J>,m,,th11.,.sıA N'FAKYA 

müzdeki 18 ay içinde in· 
- giıtereye 20 bin tayxare 

teslim edeceklerdir. Bu 

- Alman anlqmaaını tu 
vip ettikleri h•ldtmda ge· 
len haber~~ teoyyüt etme· 
mit, fakat Sovyetleı: bu 
habt:ri tr.kzib te etme • 
mişlr.rdir. Dikkata şayan 
olan oolcta, Sowyet radyo 
huaı m AllD4n - Yugos 
l•v an},aşmuından bah.et
m--mftleridir. Di~r tar11f· 
t• n Sovyet ndyolermm 
aon aünler.de logiltefe "~ 
müttelikler.i için daba doı 
tane bir liMQ kuUanmala 
rı .-,anı dikkattir. Sovyctı 
ndyoaunun i;>ukadan "-· 
tane lisan kt1lt•Adıkları 
& örülaıemiflir. 

tayyareler bittikçe hava yo 
lile lnfiltoreye yollanacaktır. 

/\yarsız ölçü buluu
duı~lara 

B"kdiye Riyasetillden: 
Mu•ynn~ttiz ölçü ve 

tarh kullananlarla müddeti 
zamırnındd müracaat etmi· 
yerek nezdlerinde ~uaye· 
ne~edilmemi~ ölçü ve tarh
bulundurarak kullananlıJr 
hakkıııda zablta Vt: muaye· 
ne memurları tarafından 
tutulacak zabıt varak.alan· 
na göre öir liradan orı lira 
ya kadar para ceasile teç· 
ziy"'tıeri bekdiye e:oncÜmf'ni 
karerı iktizaMu~n olmalc· 
lı umumun ına!Urnu olınak 
üzere ilin olunur, 

Hıtcı ı 

zım ver-es nP. 159 hun 
lira Yt"rıne!'~ borçlu R • 
lraniymıin - ıt •r.ancı •arki 
köyündl"n ve ~rkin o~ulla
' ından M~ olğu ölü 
Arife ıtit ve ha ~en •ms1e· 
ri tarafmdao ·dar~ edil· 
-m~e .ol&n R~yh,miyeniıı 
k~.a oğRı J'öyünde vaki, 
m~zlcur .kırcl\ oglu ve ay 
rancı şarılci köyleri arasn· 
da 75 .-.16 TJUm ralı taşlar 
d ın luşltyarak 63-64 
numaralı hudut tuşlarında 
nih:\yedenen ve içerısm· 
elen $Jlllaki aınm, Jen m • 
dut yoı wr&en 45 hektar 
3 Ar va. 73 metre murab· 
bai me&a asmc:laH (lO)pırn· 
sel 'Tttımıtt'Hlt ve {8000) İira 
muhammen kıyn.atlı bir 
kıt'a ısusuz rlanm açıık 

arttırma sure.tile p ıraya çevr 
ilmesine karaı Yerilmiştir . 

2- Yukarıda gös.teri· 
1eo tarl&aın muhamıı:en kJy 
meli ye..mipli üç ehli vukuf 
vasıtasile takdir edilmifttr 

3- Bitinci açı" arttır
ma 24-4-941 pPr.şembe 
günü saat 8 d n 12 ye lca· 
dar dairede yapılacaktır, 
4- Artırma muhamen 

kiymetin yüzde 75 nidoldur· 
cl •:ğu takirde alıcl namına 
ihale ed11~ceıF-i, ak.si takdir
de birinci arttırım• n teah · 
hüdü baki kalmak ~artile 
artbrma (~5* gü~ müddetle 
u.ablıu6k 9 5 - 941 auna 
giiftü ayni 9eıf\Ha <h1rede 
yap!lac1tk olan 2 inci açık 
arttır19Sda iM yukarıda 
yait1& bedelı 4r.- firıe<IQ i 

takdirde sabş-2280 - numa· 
nılı kaııum,ın ahık.aJl\M),,i tt\Y· 
fikaa pi bı küacalüw . 

5 - Satı~ peşin para ile, 
dir. Arttırmaya girıııek is· 
teyırnler mukarfder kıyma· 
tın yüzde 7,5 nisbetinde pey 
aicça veya muteber bank 
tminat mektubu vermeler:i 
icab~der. Mezkur gayri 
menku)un müterakim ver· 
gisi ve bil cümle tapu ve 

1 dellaliye masrafları altıcak· 
uya aittir. 

6- - Hakları tapu sicilli 
ile sabit olmayar! ipott>.kli 
alacaklar ve diğer alaka· 
darlarm ve intifa hakkı sa· 
hiplerir.in bu hakklarım ve 
hu194ile faiz ve nıasraliıt· 
rmı ilan tar.ihinden itiba· 
re.n 20 gün ~!ındu..dairemi 
ze bildirmeleri lazımdır. Ak 
sitakdirde ba&c)arı tapu ~İ· 
cilli ile sabit olmıyanlar sa· 
hş bedelinin paylaşmasınaan 
hariç kalırlar. 

7 ~Gayri mı;·nku.! ken · 
d\sioe ihale edi:en kimsi'! 
de1'hal veya verilen mühı~t 
içir.de satış bedeıin"i ver· 
mnse ihale kartll!I f~sh 
olunarak kendisinden e.v· 
vel en yüksek teklift~ buln · 
nan kimKeyf" kahul etıniş 
oıdu~u ~ddle alma! razı 
oıursu oııa olmazsa v~ye 

bul unmızsa 15 güıı müd
deti~ tekrar ıtrllırmaya 
Çtkrthp en ıoıı arttıraııın 
iiıeruı e bırnkıltr ve iki iha· 

1 
le arasındaki fark ve geçen 

: iÜnl6r için yüıdc b~ş faiz 

ı ve dl{rer mar.aflar •yrıca 
bükme Lacel kalmakıızrn 

ilan Pn tebHğal 
An•aky.ll icra mt"uıufµr 

i?un fan : 
Muhatob: Antakr•"~ 

Süveydiye nahiyeıin~ b•~ 
lı vakıf köyij \ J'!n aedi< 
uka oj.La&..;~rki& ..WY': 

Antakyanm GuiP'f 
maballesinde.o Corç 1ıf'1 

karısı Üskii'I Dilbazy•rı• 
olan 47 mad,.ni 'Türk aitti' 
lirası bor~ zd ırı Jı>l•Y1 

I V k f L" .:ı_:..:I.:.. k'"' 3)S a ı ~oy....ı::n aıo 

pus"i ı~lı ıayri men"-\ 
!ünüz haciz altına alınsr• 
bu gayri m~o.lcule yspıll~ 
vaD)!et ~e takairi ;~tlf 1 

netic~siod.e ~OD lira l(iyr:ıJ~ 
takdır t-dılmış lduğurtd• 

prtıln bu r.tll " ı e.)111 
b. a · . . ,;ı 

,ı ır u i}'ecegıuız vı1 ·r 
ilan tuihinden itibareıı t..ı 
ayiçindet!lıtiremize mür-''' 
atla yaı.ı ile veya şifabeP 
bildirmeniz ak.si takdirde 
cebri icraya devamla g•f 
ri menkvt satılarak parıf' 
çevrilecegi tebliğ mıik~:~ 
na kaim olmak üze11e r 1 

olunur. 

Hanen t-ebliğat 
Antakya icra merP"" 

lukundan: 
Muhtap : Antaky•oJ: 

Armutlu köyünden Ki~~ 
oğlu ıbrahim ve 'karııı 1 
rahim kızı M,.ğoruhi ~d 

Antaky2mn Arill ' 
'köyünden Mehmet W 
oğJu Kamilden istikr~ ,~ 
Jt>di~z 40 ııa~ai r~ 
altun lirası mukabilfl~ 
A:rmutlu köyün~ uiJJı 
numaralı gıayıi ıı~ 

1 
11 üzü üç sene vade ile 11 ;ı. 
c ,kJıyf\ ipotek eyle-mit 

111 ma·aıza ..,_ va<iellin ~eJı' 
rağmen borç ötlt-:nrJJ ~ 
ğindcn ı.lacakJınm 1~ 
gin J>M'•Y. ~yrihoelİ İ 
bile vaki mur11caata uıt;~ 
ne hQTcuu tediy(\!İ ~t 
da namınızıt çıkarılıCJ ef 
demeı e.Wrlerinin, ik~~~~ 
gAbınızm meçhuliyetıfl 'I 
bahıMJe bili ttibıit w~.il 
mi;; olmasına binaen ·~ 
ve iflas kıtnununon j7~ 
maddeai deJa.Jetil'-' lıt l 
usulü muhak~meleıt ~ 
nuıı )41 inci ve oıilt -, 
aaaddeleriae tevfik~::.J 
ay müddnUe bakkı)JJ"r"' 
mabfoz kaloıak ...-ıi~~ 
babtaki tcblitatw 1 ~I. 
yapılaı.tıDt.1 kar-ar ,,,~r.~ 
tir. ılan tarihinden ·~ 
üç ya içinde j,Jair:fl" 1 
müraca~{, itir~ oJiJI'/ 
gi ve yine bu .müdd~t.1. 
<le borç ödeomedil' ~ 
dirde cebri İCr•Y~ J ~I 
olunacaiı tebliğ rn• f 
na kaim olmak üıece 
olıınur. '/ 

d . . . -"' anemızcc M8 n ıP" J 
nur. ,,, 

8- Daha faıl• ~ 
mat 11lmsk İsleyetl~~ 
3 - 941 gününd"o. · 
Reyhaniye icra Jı ~ 
açık bulundur~~ 
açık arUır.ma şer~~ 
941 5~ .-ayılı ~ _,ıl 
mur•caatı etm•lrJ 
r.ttik lui aıaıum.ı• 
lurı ilin olunur. 


