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alarak hususi idarelerin 
bugunkü v ızıyetine temas 
etm ş ve bu id .. )nde 
he .. zaman sıkantıh vaziyet· 
te bu lunduklurına işıu ede 
mütalealarıııı söylemiş· 

lerdir. 

lrıgilter;-Su
riyege lman 
askt!ri göı.de .. 
rilmesİıie mÜ· 
saade edemez 

Bu suallc•e cevap ve· 
ren Dahiliye vekili Faik 
ÔLtrak, hususi idare butçe 
lt"rinin mütevez!n olduğu, 
ne aylı~ı verilmemiş öğret 
men ve ne de gt çmiş se· 

nelere ait borÇ, bulunduğu 
nn , 941 de ise hususi ida 
relerin d ha iyi bir vazi• 
yelle butunacaklaranı s5y· 
lemiş ve bu izahah kafi gö 
rülmüştür. 

ATlNADA TEVKİF E· 
DİLDi- YUNANiSTAN 

DA BÜYÜK BlR SıKıN 
Tl VAR 

Atina 9 A.A·- Müs· 
takil Fransız ajırnsı uildiri· 
yor: 

Sabık Yu"aD urduıa: 
rı Başkumand m G~oeral 

P .. pagosla Hericiye Neza 
rt>ti müsteş rı Tevkıf e· 
dilmişlerdır. Burılar Yu· 
Panistanı A1manyaya kar· 
şı harbe suruklemek su· 
çile muhakeme edilecek· 
le·dır. 

Yunaııis ııııda şımdiden 
lıüyuk bir ıaş~ sı •nl\sı 

ba~lamıştır Nufus ba ına 
günde.125 gı..ım ekm k, 
haftada \ta 1 l5 ~ram m :ı· 
kamu verılmektedır. 

Litvinof 
StaHno Muavinlik yapacak 

Moskova 10 d.a.-Es· 
ki Sovyet Haricıye Komi· 
seri Litvinofun Staline mu 
avın olar&k t .. krar iş başı· 

nt getirileceği ha >er \'e• 
rilmektedir. Lıtvinofun va 
zıfesı r apor111r tanzim ve 
tah\ıl ederek Stnhne ver• 
mek olac ktır. 

tine iki temsıl verecek ve 
ı ond n sonra Kırıkhanıı 

g-iderek orada da yiuc 
Hava Kurumu ve K1Zalay 
menfaat.ne iki temsil ve· 
recekur. 

BUNA MANt OLMAK 
iÇiN ıNulLJ'EKt:'. FlLIS 

TlNuE. MÜrll \ı1 Kl.JV•J .?..T 
LERE MAl..tKTIR 
Londra 10 A.A.. - Dey 

li TelS?raf gazetesinin Jip· 
lomaıik muhabiri ırak ha· 
diseleri ve Suriyenin v<1zİ· 
yeti hakkında şu satırları 
yaza yor: 

Suriyedeki Fransız Ko 
miseri Geııeral Denz mu· 
kav~met ettiği takdirde ve 
AkJenizdeki lngiliz donan 
ması ortadan kaıkmadıKÇ'l 
Aım ... nlarm Suriyeye as• 
k '"r göndermesine imkan 

yoktur. Binaenaleyh Hitler 
ırakta isya:ı bastın 1 m"dan 
evvel orı:ıya yardam ede· 
mez. 

Suriyenin hazirar. ayın 
da düşman bir memleket 
tarafından işgal veyn Ur· 
taşarktaki lngıliz vaziyeti· 
ni ihlal edecek kRrgaşahk 
ların Suriye ve Lübnanda 
vukua g~lmesine de müsa 
ade edemez lngiltere bu· 
na mani olmak için Fılis• 
tindı~ mühim kuvvetlere 
malik bulunroakt~dır. 

Alm<ınqa 
Türkiyeye taarruz etme
den Suriyeye "sker çıkar 

mağii çalışıyormuş 

Londra lJ a.a. Deyli 
Meyil gaıetesinin asb ti 

muharr>ri yaı1 yor: 
Aıın ... nvanın mumkün 

c!<iu.2-uSiu k r..,, Tur1oye 
v .. b1lh . s1 Ç1 alca hıı~h· 
na taarruzdan Çt>kiııeceği 
şüph'!sızdır. alm1lnyıı t y· 
yar,.lerlt- suriyl'"ye a ı<:er 

nakletm'"k suretile Tti .. ki· 
yeyi bertaraf emeğe çalış 
maktadır. FakRt Jııgilız do 
nanması ve Kıbrıs adtuı 
böylt- bir harekelt katiyen 
mani ol cak vazıye-ttedir. 

Adalar denizıoe gel:n . 
ce buradıt vazıyet böyle 
değildir. Almanlar bu l•öl 
gede adadan adnya pıre 
gibi sıçramntnr ırlar. 
CEYMS RUZVELT KA 

HIK.t.DE 
K bire 9 A A.-Arne· 

ıika Ciimhurreisinin büyük 
oğlu Yuzbaşı C--yms Ruz· 
veU Amerik n hükumeti 
nin lngiliz bava kuvvetleri 
nezdinde askni müş.:hit 
olarak bulunmak uzcre 
buraya gelmiştir. 

Vilkinin Hit-. 
/ere lıitabı 

• Hitlere hitab ediyorum: 
Haııgi ilah tanıyorsanız 
ona dua ediniz sizi kur-

tarsın 1. 
Vaşington 9 A. A . -

Cümhuriyet Partisi ~efi 
Vılkı radyo ıle Am"'rih .. · 
hlara hıtaben bir nut ık 
söylemiş ve del1ıiştir ki : 

.. Bizim • 1 azilerlc u1.· 

la~ m11m ıza imkan yoktur. 
E;er kabnman lngiltere· 
nin mağlup olmasın l mü· 
saade edersek Amerika • 
da )'ıkılacaktır. Bunun 
için harp malzemesi islih· 
salatımszt bi'ı kendimiz gö 
türürsek lngiltere y1ıl111z 
yaşamavı temin değil. ayni 
zamanda zaferi de kaza • 
nacaktır. Hitler lngiliı a· 
dalarını işgal etmedt>n har 
bi kazanamaz. Amerıkan 

yolu açık kaldıkça da bu 
nu yapmasına imkan yok 
tur lrıgiltereye muhtaç 
,,ıduğu vapurları veriniz. 
Diğer milletlere ait bütün 
gemileri de veriniz. 1942 
de Avrupadaki esir mıllet 
ter ve bizzat Alman m l· 
leti isyan edeceklerdir. 

Hitlere hitab ediyorum: 
Siz bizim gibi l ıir millet· 
le hiç bir zaman karşılaş 
madınız: Hangi putu ilab 
olarak tanıyorsanız ona 
dua ediniz sizi kurtanııı!., 
ALMANYA A vlE iKA· 
YA BlR NOfA VERDi 

Bertin 9 A. A. -
Alma .ıya Amerika hüku • 
metine bir nota göndere· 
rek, An.erı ·adakı Alınan 

v .. pur ldrmm mu sat t re 
t-d nıesıni protesto ;•yı,. • 
mı.ştır. Nutada bu h-ıreke· 
tin Almanya lir: A ııerı 
ka arasındaki ticaret mu· 
ka veiesine tir teca vuz leş 
kil ettiği ve Almaııyanın 
bu1;ukunu ilıl~l e) ledıgi 

ıddia olunmakl •dır. 

l31R iKi HA.FfAYA KA· 
DAR AMERiKANIN VA· 
Zl YE fi 8ELLI OLA\...AK 

Nevyork 9 A. A. -
Çörçilm Av m kamarasın 
da k,.z,rndqı zııfer Am-= • 
rıkada ~üyuk bır memnu · 
niyet doğurmuştur . ..;ıyAqi 
mehafil artık Aın .. rikucJa 
nıünakaşalamı sona erm .. k 
üzere olduğunu Amerika· 
oın ya barbı be .. taraf et • 
mek veyahut harbe gir • 
nıek kararını verecegini 
ve bu kararın nilıa)' t bir 
iki haftüya kadar verılını~ 
bulunacağını beyan etme:' k 
kdir, 

Cumartesi 
Abone ,artları : 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
il nların her k llme

aindan 5 ~uruf alınır. 
Ücret peşindir . 

GDnD geçen sayılar 

· 10 kuruştur 
--- __,. 

Son 24 saat 
içinde 

UMUMİ VAZIYET ÇOK 
GERGlNLEŞ~lŞ-BÜ· 

YÜK BiR MUHAREBE 
BAŞLAMAK UZERE 

B .. rn9 A.A. - Ofi a· 
j:t.nsı bildiriynr; 

"8c.-zlar Nal.ribten ,, 
gJtzetesi•ıin Bt-rlin muha· 
biri Alman hükumet mer· 
kezindeki bit.uaf müşahit• 
lerin mutaleasını nakledi· 
yor ve son 24 saat için

de dünya vaziyetinin sara 
hat~n wıhimleştiğini beyan 
ediyor. Bunu teyid ede· 

cek üç hadise vard\r. 
1- T~rk ~abillerine 

yakın son Yunan adalarının 
ıtalyanlar tarafmJan lşgu 
li. Bu Türkiy,.nin hareket 
serbestisine t"ngel olabi· 
lir. 

2- Sovyet Rusya Halk 
Komiserler heyet\ Reisliği 
n1 bizzat Stalinin ele al
ması. Bu Sovyet Ru!fya11ın 
harbin !(!tg-ide geniş leme· 

si dewpiş etmekte oldu· 
ğunu gösterir. 

3- Amerika Haı biye 
Numnın söylediRİ nutku 
ltalyan matbuatı Amerika 
nm harbe a-;ıkçı müdaha· 

leısini şim:liden itan sııre· 
tinde talakki etmesidir. 
Yakındıı vukuu bemeo u· 
mumi; etle beklenen aske· 
ri hadi ıelerin nerede ve 
ne zaman bastıracağı hak 
kında kati bir şey bilin· 
memekle be:-aber _..harbin 
müstakbel inkişaftnın ha:-p 
ııabııesi her ııt-rt>de olur• 
su ol un son \alkarı sde 
rind,..n çok daha buyuk si· 
yası m nası <' ıc; 

rupa sahasını çok 
ra kadar aşacBğı 
edilmektedır. 

SON DAKiKA 

l ..,.. v 
uZııı<. a ~ 

tahmin 

Rutbe taqya
re meydanı 

INGlLlZLE.R TAR '\FiN· 
iŞGAL EDiLDi 

Kahire :A.A.- Res• 
men bildir-ilJiğıne göre, 
lral..taki Rutbe tayyare 
meydanı teslim o1 muş ve 

lugilizler tarafmdco İşg l 
edilmiştir. ~utbe meydanı 
Hindistan yolu üzerinde 
çolr. mühim bir ruevkidir. 
Ayni zamanda Hayf~ya 

gidt'n Petrol boruları da. 
bu hava meyda unc~an geç 
mekledir. 



Yarınki bi -
siklet yarışı 

Bu son yarış 150 
kilometı e nı csa
fe üzerinde ya· 

"'pılacak 
t..,. Bölge bisiklet ·Ajanlı· 
ğı tarafından yapılmakta 
olan seri bisiklet yarışla · 

rının sonuncusu, yarın Bağ 
lama Antakya - Rey 
haniy~ - Kırıkhan - An 
tayo şosası iızerinde 1:50 
kilomet:-e olarak yapılacak 
tır. 

5,5 , 6 saat kadar de·, 
v11m edecek olan bu bü • 
yük koşuya 7, 8 kcşucu · 
nun iştirak eueceği anla· 
şılma~ tadır. Koşu isken de 
run şssası üzerindeki Bağ 
lama mevkiinden tam Sil· 

at 6 da bitşlıyacnk, koşu· 
cular ş hrimizdt-n geçe- · 
rek Reyhaniye ve Kırık · 
h odan dolaşıp koşuyu yi 
ne "ehrinıizde Genc;lik 
kışlası önünde bitirecek · 

lerdir. 
Geçen hafta yapılması 

icap ederken, daha evvel· 
ki koşulard-:ın birinin bil· 
zarure tehir edilmiş c.1ıma 
sı yüzünden bu haftaya 
kalan bu son koşu netıce· 
sinde de ıyi derece alacak 
olan koşuculesrdan ~çü 19 
Mayısla lstanbul - Edir· 

1 ne - lstanbul arasın:ia 
yapılacak oları Türkiye 
birindliği müsabakasına 
iştirak ettirilecek le .. dir. 

Koşu saat 6 da başlıya 
cağma göre 12 ye doğru 
nihayet bulacalıc d 0 rnektir. 
GENÇLıK TE.ŞKILA· 
TININ BAYRAM HA

ZIRLIGI 
Gençlik Teşkilatı 19 

Mayıs bayramı için hazır· 
lıklarına devam dmekte · 
dir. G~nçlik klübü idare 
heyeti bugıın toplanarak 
hRzırlıkların son safhasını 
da j!'Özden geçirecektir. 

Ôğrendiğimııe eöre, 
Gençlik klübu sporcuları 

, ve Beden Terbiyesi mü • 
kellefleri, umumi prO.'?ra• 
ma göre merasime iştirak 
ettikten başka ayni gün 
öğledera sonra Gt"nçlik 
kışlasında büyük ı por mü 
sabakaları yapacak ve ge· 
ce de geniş programlı uir 
1.nusamere vereceklerdir. 

6u müsamerede [ Ayna · 
roz kadısı J komedisi de 
temsil edilecek, müzik ya 
yapılacak ve milli oyun· 
lar oynnnacakhr. Duhuli 
yesiz ol4n hu müsamere • 
nin her cıhetle zengin 
olması için bütün hazırlık· 
)ar yapılmış bulunma <ta • 
dır. 

Fransanzn 
AL vtANY A VERDIGl , 

TAVIZAT 
Vişi 9 A. A. - Müs· 

tekil Fnınsız Ajansı bildi 
rıyor : 

Aminl Darlanın Al · 
m.1nyu ile yaptığı son an· 
leşmaya mukabil Fransa · 
om Almanyaya yapacağı 
tavizler udur : 

1 - Fransız sanayii 
Alman tanklarının zırlıla· 
rını kahnl ştırmak için ça 
lışacaktır. Çür.kü son Bal 
kan harbinde ln·~ilizlerin 
kull ndığı tank müdafaa 
topları bugünkü Alman 
tanklarının zırhlarını del· 
mektedir. 

2 - Franstı deniz tez 
gahlan hasara uğrayan 

A'man denizalblarmın ta· 
mirine çahşacaktır. 

Antoni Eden 
Londraya giderken bOyQk 

bir kaza geçirdi 
Londra 9 A. A. -

lngiliz Hariciye Nazırı E· 
den geçen şubat aymda 
orta şarka yaptığı seya -
hallen tayyare ile Loı dra 
ya dönerken Akdenizde 
muthiş kir hava fırtınası· 
na yakalanmıştır. Deniz 
seviyesine kadar inmeğe 

mecbur olan tayyareci bi1" 
aralık Edene bir tezk~re 
yazarak fırtınanın mütemtt 
diyen artbğmı ve bu vazi 

t:Yet karşısında Ingiltereye 
doğru yola devam etmek 
mi yoksa geri mi dönmek 
laıtm olduğunu sormuş· 
tur. Eden bu tezkereye 
kısaca : .. dev.tm ediniz !" 
cevabıol vermiştir. 

J eyyare Cebelüttanka 
Yardığı zaman bknzin de· 
posunda ancak 10 dakika 
yetişecek benzin kulJığı 
görülmüştür. 

lv.IüsJÜman 
Hint Kıtalarl. 
REŞiT Al.iYE BiR TEL 

GRAF ÇEKTİLER 
Pe~aevr9 A.A - Hin· 

distandaki müslüman ka· 
bileleri namına Reşit Ali 
Geylaniye şu telgrafı çele 
mişlerdir; 

"Müshiın n ·aleminin 
Nazi tehlikesine maruz bu 
lunJuğu bu sırada Meşlıur 
Gıeylani aılesine mensup o 
lan sizin İngiltereye karşı 
hasınane hart:ketleri nizi tees 
sürle baher aldak. İslami· 
yet naırana bundan f ~ragat 

' ediniz ve lngiltere ile tek 

rar dost olunuz. 

~eşriyat Müdürü 

' 

Selım ÇELENK · 
C.H.P.m tbnıuA ı·AK YA 

Va andaş 
J~ .akar yapma~ veya ihtikara teşebbu-> etmek de· 

nıek, VATAN ve MıLLET'in lıiçbir .. suretle 3ffetmi· 
yeceği en büyük bir suçujişlemek~demekti ... 

Hatay Fiat mürakabe Komisyonu 

Hava harb
ltJri 

Çok miJthiş bir aısfiıay a 
girdi 

Londra 9 A.A. - Bu 
gt-ce orta lngilter~de iki 
bölgeye şiddetli!taarruzlar 
yapılmıştır. Bir bölgede mü 
him hasarat vardır. Ölü 
ve yarala mikdarın ın mu h· 
tr.mel olarak yükı;ek ola· 
cağı zannedilmektedir. ln· 
gilter-::nin şim ı I bölgesin· 
dede mi.ıhim b .. sarat mev· 

cut isede ölü ve yaralı ade· 
dinin ehemmiyetsiz olduğu 
tahmın eJılmekted\r Ekse 
risi ingilterenin şarkında 
ve cenupta olma.k üzere 
diğer bazı yerlerede bom· 
balar düşmüşt.ır. l3n .yerler 
den bir kaçı ciddi hasara 
uğramı~tar. P~k az ölü var 
dar. Avcılanm1z 11 düşman 
tayyrresini tahrip etmişler• 

Londra 9 A.A.- Hava· 
Nezaratanın tebliği : ~J 

lngiliz hava servisleri 
tarafından şim Jiye kadar 
Almanya üzerine yapılan 
hücumların en şiddetlisi 
Hamburg ve Bremene 
yapılmıştır. Hava güzeldi. 
Tayyarelerimiz şiddetli 
mukabeleye rağ!Den kati 
neticeler elde etmişlerdir. 
Deniz tezgahlarile sanayı 
mahallerinde büyük yangın 
lar çıktığı görülmüştür. Di 
füolarınıız muhtelif mınta• 
kalan ve bilhassa düşman 
sahilleri arasında nakliyat 
yapan vapurları bombala· 
ınaş:ardır. 11 tayyaremiz 
kayıı •tır. Avcılnmız 11., da 
fi bataryalanmu:da 2 t•y· 
yare düşürmüşlerdir. 

BÜLGAR AjANSINlN 
BlR TEKZiBI 

Sofya 9 A.A.-Alman 
ların bazı Yunan şah ısla· 
rmı Yuo nistandan "Jarak 
Bulgariıtandaki tecrid kamp 
!arma sevkettiklerini yaban 
cı kaynaklar haber vermiş 
leı dir. Bulgar &JAnsı bu 
haberi tamamen yalanlama 
ğa mezundur. ........... --~ KAYIP MÜHÜR 

331 ve 344 senelerin· 
de kazdırmış olduğum za 
ti mührülerimi zaman zaman 
kaybetmiş olduğumdan bu 
mühürlerle aıoter ve res· 
mi daireler huzurunda 
yaptığım muamelelerder 
maa la bu mühürlerle gı· 
yabımda yapılan muamele 
Jerin hl!kümsüz olduğu ve 
bu mühürlere dayanarak 
hiçhir idddia varid olamı 
yacağını bildiririm. 

Allıok mahalt~sinde 
Re~id Bereket kız·ı 

Naime 
KAYIP MÜHÜR 

Zati mührümü bir ay 
evvel kaybettim Hiç kim· 
seye borcum olmadığanı 
ve yenisini kaıdu dağımı 

bildiririm. 
ıskenderunda 

Alı Diyab oğlu 
M. HABiB 

istimlak ka
rarları 

İskenderun belediye 
Reisliğinden: 

Nikola Markopli oğlu Han· 
ri v~ n•Ü\ te ,.eklerin~. 

Tapu kaydine göre ve· 
resenize ait 248 par.oel nu 
maralt gayri menkulun te· 
mama belediyt' encümenin· 
ce istimlak ediımiş ve ıs· 
timıak kFrarı amme men· 
fai\h görüld üğüııden kay· 
makamlık makamının 26 -
12-940 gün yazı İşleri 

kalemi 1250 sayılı yazala• 
rile tastik kılındıktan 
ronra tekdiri kıymat komis 
yonuunca 248 parsel numa· 
ralı gayri meokuh.nS0-20 
metre ınurabbaındao iba 
ret boş arsaya beher met· 
re murabbaının 20 k••ru;· 
tan kiymetlen<l:rilmiş olub 
temamına 1004 lira kiımat 

taktır edılmi:_. oldu~u t~b· 

liğ olunr. 

* * • 
Boğos Şamlıyay oğlu 

Ülıa.ınes ve kızı Heranoş 
yine kızı Novu ! ve kızı 
Araks;ye. 

Tapu kaydine göre ve· 
resenize ait 524 persel 
nuo:arala gayri menkulun 
belediye encümenince :a· 
rar verılmiş olup amme 
menfaatı görüldüğünden 
kavmakısmlık ı makanıının 
26.-12-940 gün ve yazı 
işieri kalemi 1250 sayılı 
yazılarile ta!idık kılındık· 
tan sonra takdiri kıymat 

komisiyonuı.ca mevzuu ba· 
his gayri menkulun tem11· 
mı olan 301 metre murab· 
b . .una 400 lira kıymet 

takdir edilmiş olup hura· 
nm istimlaktan:So1tra alaca· 
ğı şerefli vaziyet göz önün· 
de bulunduru!ak istimlak 
edil.:iıl<ten sonra bakiye ka 
lan 267 metre murabbaı 
kısmına da 600 lira kıymet 
takdir edildiği ve 3710 
numaralı kanunun 9 uncu 
maddesine göre 2 inci lciy· 
metin yarısı olan 300 fü-a 
asıl kıymet olan 400 lira· 
dAn teozil edilmiş ve bu su· 
retle belediyenin istimlak 
edeceği 25 metre murab· 
baı kısma getireceği irad 
nazarı ıttibara alınarak 100 
lira kaymet ta',dir edilmiş 
olduğu tebliğ olunur. 

* * • 
Belenli İsmail oğlu Muhar 
rem Bakjyeyi veresesin· 
dt'n Bı:len~i Mehmet, oğlu 
lsmaiı'e. 

Tapu kay dine göre şa 
yian mutasarrıf olduğunuz 
lskeı derun kıtsabasmda 

225- 1 , 2Z5-2~, 2:t5-3 
parsel numaralı va !anıamı 
133 metre murabbaı olan 
arsanızrn iııtimiakine bele· 
diye encl.İmı.:nince karar 
vrrilmiş ve amme menfaati 
görüldüğünden kaymakam· 
lık makamının 26-12-

~·ııarı 
ORMAN~ŞEFı.JôJ 

Hatay Vilaye1111 

tak>·a merkez ~·· 
St<ldiren köyii 
(Topak) Paltahk 
ormanından (lO~l))S 
mese kömürü ,...,.. 
tarihinden iti barcı~ 
~ün müddetle açı 
maya konmuştur· ' 

Arttırma 2 l ç, 
tarihine rasıayan de 
ba günü saat 14 
ya orman bölge s;ıı 
ıresinde yapılnc~ 

100 kilosu lJır ~e 
it\barile beher, 1 1 
muhammen bede 

1 

ruştur. 

Muvakat 

77 kuruştur. ıı>" 
Şartname ve ı ı 

projelerini görıtle " 
!erin b 1 müddet ol~ 
Antakya orman b .,,~ 
!iği dairesine 
ede bilirler. 

·şl 
940 gün ve yaı• 1

, 

lemi 1250 sayılı 1 oO 
tastik kıhndıktao 5 

• ., 
. . k k 111i•'1 

aırı ıymet o 111 
mevzuu bahis gaf~40 
ıun temamıoa ~,1ıı:ııı 
kıymet takdır e f· 

dugu tebliğ olun" 

*/ ~ 
Belenlı İsmail oğ-1'1,e 

B k. "e rem a ıyeyı 11ı 
den Belenh Nalb~. 
met kıu Adiie~e ·,, 

1· e ,, 
Tapu kayuııı d 

. f ol 
yıan mutasarrı ., 
lekenederun ": 
ı25-1 225-", ıt 

' 1 "e puset numarr 1 bb'' 
133 metre mu~•k·o• 
arsanızın istinıl3 1 

(' 

diye encümenioC 
verilmiş ve aın'°e ~ 
tı görüldüğünd~011 ~ 
kamlık makaıo•0'.,ıe 
940 güıı ve yıaı• ~' 
le~i 1250 sayıla 
tasdı k kıiındıktB\ 
takdiri kı) met b•b" 
nunca naevzull 1ıı1 
menkulun tect18~ 
lira kiymat taıcd1.., 11ıı' 
olduğu tebliğ 01 

• * ~* ti OS' 
Nikola MarkoP

1 
ri~ 

ri ve mü ştere~·~e 
Tapu kat 799 

vereseniz~ aıt '°'' 
nıımaralı ve te J' 
metre raurabb•

1 

nızı?. isti?11akİ~~t'' 
encumenınce ıııe 
miş ve amme f 
rüldüğündera "6 1 
makanmanııı .2,e'' 
gün ve yazı ıŞ s•''J 
1250 sayılı 'I' r' 
kıhndıktun sorı,~ 
yenin meıkur;4 ti 
lak edeceği 1111 

murabbaı kı5~i' 
ruş kıyınat taJk :; 

Gün " 
BEN stR ~;J 

KACA t'J 
fürkçe j 

Tarazan 1i~J 

ZEHlRLI 
Büyitk ca• 


