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Pe!( kozası/iatfa.. Girit adası- Surigedeki Almamor 

ODnO geç.n aaydar 
10 kuruttur 

,. t · na 1500 Al- lııgiJiz kon- Proııa mı lJap kıl espit edildi man Paraşüt solosları geri lılar 
.. a~=~!m· Üç sını/cı aqrıldı çüsü indi çağ.tnldılar ~:~~P~~,t;ıN:eş~~R 
gı idate l\f ••cılar bitti deki koza tüccatl•rı da BUNLARDAN BiR KIS· lngiliz tayyarete•I bom- BUS Ş&.NSA BA~Ll VE 
hittin ile b~clisi R•iai Mu lştiriik eylemiştir. MI ZARAR Si HALE ba•dımana devam ediyor MUAAFFAKıYET IHTI 
r· d ırlık ··r lar • Bir kı•ım Fransız 11

1 "tı bir 281 rnu ettişle Toplantıda ipek koza· GETIRILDI DIGERL E· tayyareleri ingUizlereJI- MALI AZDIR 
Perde11 .. ve bir ek5• sının üç sınıfa ~ayrılması RI TENKıL ED1LlYOR tıhak etti Londra 21 A.A. Röy 
Y~lin Şe:~ı ~kkep bir he. üzerinde mutabık kalmış· Londra 20 A.A.- Röv Kudüs 20 A. A. - ter ajanıaom diplom•tlk 
~ dun h;bnııze geldikleri lardır. Fi atların tespiti işi ter ajaıuınrn resmen bil· Suriyedeki lngiliz kc nıo· muhabiri yaaıyor: 11

ey,t (1 er v"rrnio:tik de görüşulmüş ve azami dirdig· ine cröre. bu sabah lo5tan lngilt~re hükumeti Almanların Giril •· .b 6eç"n v • " k 
iı• i bu seııe oldu· 75 kuruş, asgari 50 ku · kuv{etl ı Alm~n Parı~üt tarafmdan geri çığırılmıt· daırna ayale baımı ıçın 
i k St-nt' d gu .. k" bb ._ 
.P.e k0281 e Hatay<.Jırn ruş olmak üıere fiatJar da kıtaları ansızın Girid ada tır. Konsolosl.tr mum un y.ıphkları teşe üı ~o" 

1 JÇın h 
1 

•atııı ı k tespit olunmuştur . • Beyaz sına innıiş fakat bunların olduğu kadar kısa bir za· ·cüret'cirane ve çok tebli tır." ••ıtlıklata ba1~,:~1. kozalar sarı kozalardan 5 mühim bir kısmı zararsız m•nda ve ıüratle Suriye- lı.elidit. Muvaffokiyet ibti· 

1 Fiatıarırı kuruş fazlaya satın alına· bir hale getirilmiştir. Bu· den aynlacıldar Jır. mali çok azdır. Bu lJir 1

• •rırı leapiti v k caktır. ratlaki mehafilin kanaıh· Şarki Ür,tün arnıiıi_nin şını :meıeleıidir. Şim,li :r du:1

~.1ata ayrıl~a~; Bursa kozacılar birliği na göre, Girit adaaı en bir ki!m•nın lrak:.lar l•r• Almanların geni; miky 11· 
d" Ve vaı· '~a~et adısın • hu suretle piynsada nazuu son harp sahnesidir. Mü· fandan işgal edilJiğine da ta bir prova yıp:nak iıte 

e bi '·&1ızın r· rolünü oynayacak ve fiat· temmim maJUmata göre ir çıkan haberler teyid e· dikleri anlaşılmaktadır. ~tı l r toplıntı 1Y•setin. 

Rtl Optırıtıy Yapılmış Itırın düşmesine veyahut bu sabah erkendeıı kuv· dilmemi$tİr. Alman tayyareleri çok 
eıı heyet ~I Bur~adan herhangi bir ihtikara ma- vetli Alman tayyare filola Haber verildiğine ıö· ıiddetli bir bombırdı· 

.ı ll Hl./{l~ eŞşe_h_1r_inı:--iz_. __ "_' _o_ıa_c_a_k_tı_r_. --~- rı Girit üzerine gelerek re Şamdaki Fransız b.ava • mandan ıonra paraıütçü· 
l.VJ. -, , şiJdetli bir bombarduna· iıtaayosunun kumantlanı leri ıtmışlırdır. Malr.aat· 
E e l ·ı · { na başlamış ve sonra P• istasyona Alman tayyare· lan 1ahild~ ıerit t.alinde ŞEl\l\OR ngı lZ er taıütçüleri indirmiştir. 6 !erinin ineceğine dair ken bir yol iıg•I etm•·llir. Bu Şef A~ka,a 21 EDiYOR BAGDAOIN 35 KiLO mayısla Giril •d-sı lam disine verilen emre itaat nunla lnJiliı .daların• y• 

M v~
1

l. 1srııec .4\l ·~·"-Milli METRE YAKININA iKA- mevcı•tlu ıki Yunan fırka• etmiyerek ,ve Almanların "'lacak iılilô teıobbüaii· , s ıd.... rıoııü 19 G DİLER ·ı . · ı· y . ı y• 
scbctile ~•t ı bıyra .. DAR EL sı e rngı ız ''e enut:.ao· Şım hava istasyonuna 111· nün prov

111 
yapılmakta· 

r•fıtıd k~erııl'!ker mı mtı Kahir! 20 A .A.- Res· dalı askerlerlerin gelme me~ine müsaade eyleme • dar. 
•ldı~ı' 1 Y•ıd •n her ta mİ lngiliz ıeb!iğiııe göre: si bekleniyordu. Ada u- miıtir. Diğer Franııı ıu • Gıriıte bulon•n lnsiliı . 
d.; ~~lftb,; k le~ •ıl trd • n 1 r akta o 1 d u kça şid dedi bir zerin de şiddetli bir lıa v • bay (arı da A i m•n larl• it· yeni ıetı n d•lı ve y ıınan 
ilik •kab~ 

1

•h ı "i 1 0f: af l a.111 ça rpııma da 11 sun ra fır• 1 mu' ı ar ebesi cereyan e I· birliği yapmak t•n imtina k 
1 
!alarmın •de•); bilin•• 

Üt) . lef tik . "'' uş Ye neh ti üzeri 11 de ki F • l u ca mek tedi r, bir miktar A 1 ederek baıı F r an11ı tay • mekle beraber, buıı tarın lu•ı'~tırıirı it.ı .. ,.
1

erıle teşek. şehri İııc·ııı·z kıtaları tara· maıı tayyaresi tahrib edil yarelerile birlikte Filiıti • h 1 I 1 k Al iltıs1 "&ltıa A e. ava yo i e ge ece man "'•ıı, "' ,.. nado. hoda, n41edoımiıtir. Hab· miıtir. ne geçerek hür Fransız kıtalorına kor•ı koyacak ~rdır, . tııır buyur. b l ô L VAZiYETi ·ı 'b k . ,, ~\ı aııiyeden rücat eden rak Ç .'< ÇI kuvvetlerine ı tı a etmıı vaziyette olduklarma ıüp· 
Ql/'11 k askı:rleri Faluca vadısirıin lZAH EDıYOR lerJir. be )'Oktur. Fakat bütün V~ NA Q <lrn beııdlerini açarak burası- Londra 20 A.A.- Baş Riy•kt•ki bava iıtH' • ıaııılar nıülecaviıin!aleyhi-. 

l ~ll.l"ıE 111 İ' E M OD Ü nı. su a 1 tında bı uk ın ı~la rd ı. ve 1-il Çôrçi 1 Avam kama yonun• yapılan hücuma nedir. ,~~kilra-D11\AME:TGA~ F' ak lt yan tarafler<laıı hu· rasmda harp vaziyetine hür Franıız tayyareleri de 
~:Ycttcre 08.~ İ İye Vekitcr cuın eden İngili-: kıtaları dair kısa bir nutuk söyle· iştiri\c etmiştir. Bir miktar 

, 1\ 
60rıde d· 

1 şehrı bu s:ıbar:ı •Haıe mu· miş ve demiştiı ki : daha Alman tayyareıi tıb Mı.ıd 'Y•11&karn r 
1

~i ltrnirn vcıffak olmu .. Jardır. Daha "Almanlar son zaman· rip olunarak lıangarlarda aah lltrı~_tirıe bi Ve N,hiuc y 

ay1 • ter ·ı ., evvc:t LıgılıL tctyyureleri larda büyük bir faaliyete yan,ınhr çıkarılmıştır. ~'1 rnaaı 11 111 

İşirıh pl
1

~arnet şehır uzerine beyanname· başla ııışlıudı Bur.hırın mu FRANSIZ KOMlSERl-
1 İıı•taraı _bıldirrniş arııaştı. ler lilarak mukavamet edıl azzam bir büruma hazır· NIN TALEBi 
itrtıırı •ıt Yah, Ve bu · d k l l k Beyrut 20 .A. A. -ıı ,... rn oııyerek teılım olunmasını lan ı larını an ıyort u · • ıııuınk · trclcrd aırafı. b Jşte lıu hazırhkıardan Ofı· Fransız Aı· anaı bildi • ttıuştı tııı oldu:'' lerniııi ıtJircuış isede, mühie tin 

'r. V sUıılt brtıneı\ııe rağm~n bir ce· sonra Girıt adasına kar• riyor : ~'•raf · . •liyctl •or. ...1 bu sabah büyük mikyas Suriye ve Lühnrnd• • ııt'r 1 ıç,,, b er bu vap gelmeyince hücum ., 
b· •• ıkı, rı ul•c•kl başlllnu"lır. 1 ıu··cum esna· ta lıir httva hilcumu başla ki tıyyare meydanlaraoın ıt-aı, " Ya arı v f d b lı-tc ~ııı Plılrıl Phrılllc •k ıında '.>ir Aln•an tayyar~si m1ş ve mühim mu• lngilizler ltlra ın an om· 
1'-'rd

8

'trltl"' ~~•tıı "• ·ka~I Örünnıüı;: iıede da'"ı top· barebel~re girişilmi~tir . bardımına üzerine Geııe· ır. l!orıd .. r ~ v ı F b~ı.• 
S\ju "' ccek. laranın ate~ İl\! derhal gı::rİ· Düşmanın burada en ağır r•l Denz, ranıa U11;ULmeb 

l\uv'v1YEyE. .. çevrilmi~tir. !'iiluca Bagda· mukavemetimizle karşılaşa ti namın•, Suriye ve ü 
E.l'LtR 8(;yÜK dın 35 kilo n~tre menfc· cağına şüphe yoktur. Al· nandaki bütün lngiliı kon 

L Mış GE:LME. ıirıdedir. manlar şiddetli bomuardı· solosluklarmm faal\yetine 
tet A

0

'
1
dr, ... 0 ~ manlarrnddn sonra logi· nihayet vermeıini teleb et ı, <; A EMIRABOUf.LAHIN L 1 u h ft .. d 1 Ilı h •illlaırı "·~ R ""\ liz askeri kıyafotiııe so"u miştir. uu a ı ıçHı e n· tı •biri "

111 

dipj~ öy Hl'I ABESi muş ol~n naraşütçüleri Gi ~iliz konıoloıları Suriy.,yi Su . ı•ııy0 • malik ,. , 
hat, ~Yeye bu.'·. Kudüı 20 A. A. - rit adasına iodirmeğe baş terkedtceklerdir. 
~•ld lnı,rı ı_ Yuk rı • ._ Ş"rkl Üdüu Emiri Abdul· lamı•lardır. lııdirHen p~· him bi:- kısmı da henüz 12ırı ""'" 

11 ııt· l l v • Al 11
•,tc ,. dıaır h"VeUerirıirı •. 

1 
resmi ~azete ile neşre raşütçüler 1500 kadardır. temizıenmemithr. man 

.4\l~0ktut, •çhiı e111• dıten bir hitabe irad et • Ask~ri makamlar • Giritte para$Ütçülerinin maksadı 
•.ıcır tırı~rıı,, .. , I . •hiştir. Bu hitttbede Irak- vaziyet~ hakimdir. Pl:lrı• tayyare m(iydanım ele_ re 
l1t~ •dır, ı .. ıby taki küçük bir hizbln Arııp şu· tçu· ler Hanya ile Soda çirmel':ti Bunu ele geçıre· ~ edikı ''tv•d 'Y• d d 
l t't\•ıtı, tri "~ b •n lre· •vaaıua ihant"t ederek Limanı nrasındaki bir has memiıler ir. 
~ ı tın \ini, bd~lrbc girışnıesi takbih ~ · t .. '.ıaııeyi i•gul etmişlerıe Çörçil buıl'ian ıonra ~~~lld CUrijQ tırı u ~ d ı. · •- • b 
. ~ ~tdı~t .. r· 1 l>ttıti 1 

l'Dekte ve lııgil i ıleriıı de burası tekrar :ıtirdad Habe~iıtan '"ı Haerı ;· 
et .... ,·,t· 1 

•ttıL l birb' . p .. t ··ı · rekatı i:ıabederak bura a ... ı ~ d " ır ıamıuı Irak bak l~ın edilmiştir. araşu çu erın l •- af 
r · ' f b h ' kazanılan ıon par •• ı • "'~'- eıı, bir niyet besleme bir k11mı zararsız ır an 

~uderi iıab ol&.ıuma1'tadır. kODulm'1f, • oldulLça mü· ri anl•tmıthr: 

SON DAKiKA 

Fransa 
Alman tayyarele· 
rinuı Suriye mey· 
danlnrından istifa
de tattiğini bildirdi 

Vııington 21 A. A. -
Fransanm Vııi lgton aefi· 
ri Fraoıız vapurlarmın 
müaadereıini proteıto ey• 
lemiıtir. Sefir ga 'etecile· 
re bey•nalta bulunarak, 
mütarekenin 12 ir.ci mıd 
,teıi mucibince Alm11n tay 
yırelerinin Suriye hava 
a1eydanlarınJao . ~atifado 
ed~cetini ıöylemııhr · 

12ıNC1 MADDENiN MET.NI 
. "F "Hiçbır r•nıız tayya 

reıi_topratı terketmiyecek: 
hyyere meydanları Alman 
ve ltılyan kontrolü altmda 
ka1acıkt1r. bral ıltındaki 
anzide bulunan y11bancı 
tayyareler Atmıo makam· 
lanna teılim eclileoekdr. 
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ramındaki 
Spor müsabakalaranı" 

teknik neticeleri 
Dünkü ı~ımıtda şeh· 

roiz lienc;lik klübünde ya· 
pılan spor mütabııkalarııı 
dan bahsetmiş ve münde· 
racat1m1ım çokluğu yüzün 
den neticeleri bildireme • 
mişt i k. Bu neticel~ri sayın 
okuyuc ılarımıza bugün 
bi ldıriyoruz. 

KOŞULAR 
50 metrede Akif Eıer 

birinci, Mehmeu ikinci; 
4tJ O metrede Mehmed An 
tepli birinci, Kemal ikinci 
100 metrede Akif E.ıer 
birinci, Kemal ikinci: 1500 
me trt"deRemilbirinci,Hamza 
i~irıcı : 3000 metrede lb • 
rahım Gülal birinci, Hım 
za ikinci; 400xl00 bayr tk 
yarışında Liıe takımı bi • 
rinci gelmiştir . Güllede 
Mustafa birinci, Abdülba· 
• ıı ı kiııci; diıkte Ahmed 

V ı ıc"y birinci; Reşad Yıl 
mz ıki uci ; cmtta Cavid 
l ıri ı cı, Hanefi Nizam 
ı kincı ve çuv41 koşusun · 

, da Salih Alev birinci, 
h ıı t •kinci gelmişlerdir. 

Hundan başka yumur· 
ta koşusu ve teati kırma 
IDUFata1<alar1 da ÇOk et· 
)epctıi olmu~tur. 

Belecliyeden 
bir temenni 

Bı r luıım ok&.ıycuları · 

mızd ıı bazı şikayetler al· 
dık ve bu şikta.yvetleri ye· 
r iud~ tedb'< ederek hıtk· 
i ı gördüğümüz için Bele· 
d ı ) erıin dikkat nazannı 

çtkoı f'yi bakh buldul.:. Şi· 

kay" t şudt.lr: 

ŞPlıı in bazı ıokakla· 
rrndcı {l ele~trilc lambaları 
20 oııız n.ıttre mesafe ile 
ve Luyuk lambı1larltt _ten· 
vır ed imiş olduğu"' halde 
ana caddelerin bazı kuıım 
lamadaki Jambalarm aralı

ğı yiizl ~rce metredir, tam 
balarda küçü<tür. Ana 
caddeleri karanlıktan kur 
tarmak için , esasen mev 
cut ıken bozulmuş fakat 
yenısi talnlmamış olan 
lambaların deıliştirilmeai 
yeruıde ve lüzum 
lu bir iş olur kanaatmda· 
)'lZ. 
~ 

.SULH ŞA YIALAt<l 
Nevyork 20 A .A.- A 

merikanın bir ıulh ,tavaİ· 
ıutunda bulur\acajına dttir 
çıkan ııyı•Jar baldunda 
Amerikan ıiy11f ınebafiıi 
bugünkü şartlar altında 
Avrup mubaaamatma ni• 
ha>~: vermek için Ruzvel 
tan berbangibir teşebbü3Ü 
mubtemel oJoıadığı mü ld· 

lf'&Mndadır. _. ............... ...;... __________ ~ 
.~eşrıyat Mudlirü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.mıtbauıAN r AKY A 

fENlGÔ .. 
5 

GenPrıll 

DÜGOL 
'. ]/abeşisf anda 1 

VlŞl HO .,ü ,ıE rlNl PRO 
TESTO ETTi 

Londra 20 A. A . -
Hür Fraınıız karırargihı 
Londrada bulunan bütün 
ec ıebi devlet mümessilleri 
ne bir nota vermiştir. Bu 
notada aşağ,dı ki noktalar 
izah edilmektedir. 

Vişi hükumeti mütare· 
keden ıonra Fran11mn is 
tiklilini Almanlırrn eline 
terk etmiştir. Peten Fran· 
Sl2: miUdinin reyini alma • 
dan kanunlıtrt değiıtirmiş 
memleketin üçte ikiıi düş 
man istilası altındı bulun 
masuıa rağm .. n icrayı hü· 
kucnet eylemiştir. 85 ya • 
şrnda zayıf bir ihti)'arm 
elinde bulunan bu hü"u· 
metin alacağı kuarlar ve 
imzalıyacığı muahedeler 
tamı mile büküıntüı.iür. 

Kendiı·İ düşman tabii· 
yf"tine klldat götüren Vişi 
hükumetinin icraatından 
Fransız milleti meıul tu· 
tulaın u. Hür Franstılar 

mücade!eye devam ~decelı.: 
leıdir. 

SUR!Yf.DE ASKERi 
HABERLER NE~Rl 

YASAK 
Beyrut 20 A.A.-Frarı 

stı Ho-Komiıeri Gefle• 
ı al Denz bir emirname 
neşrederek aakeri vazıye· 
te Jtıir her türlü haberle 
rin neşir ve tamimini ya 
sak etmiştir. 

SÜVEYŞ KANALlNA 
YAPIL \N HOCU \'\ 
Kahire 20 A,A. -Dün 

Alman tıtyytrelerinin Sü· 
ven kanahna yaptığı hü· 
cumdı telefon~ hat 
farından bir kısmını tıh · 
rib eylemiş ve diğer ehem 
m\yetsiz b..tLl hasarlara ıe 
beb olmuştur. Uç Alman 
tayyaresi bu hÜ<·um esna· 
tanda düşürülmüştür . 

MISIR ;.TOPRAKLARIN·. 
DA BlR fEK ALMAN 

ASKf.Rl KAL \f ADI 

Kahire ~O A.A.- Reı 
mi lngiliz t !bliğ': To'>ruk 
ve Libyclda y~ni bir şey 
yoktur. Sollum mtntaka· 

l ıındı keıif laRliyeti devanı 
c tmckted•r. Mııır toprak· 
larmd' bir tek Almın ve 
İtalyan aakc•ri kalmlimı~t1r 

AMERiKA !ÇIN MÜ· 
HıM ME.5ELE 

Loııura 20 A . A. 
Deyli Teliraf i81eteıi ya• 
zıyor : 

Dakıruı Amerika için 
nekadar mühim oldu~c nu 
ı öylemeğe lüzum yoktur. 
Alman tayyareleri dün Ha 
leptt" idiler. Yarın Kaza· 
Llanka ve Dıkarda olıbi· 
litl,.r. Binu-nıle)'b Ameri 
kanın Jerbal harekete ieç 
nıeıi umanı ı•lmııti r " 

Daostanın tesliminden 
eonra vaziya t 

Kalme 21 A. A. -
Habeşistanda Dük Da.>s · 
tanın teslim olmasından 

sonra Habeşistan mesele· 
ıinin sona ermiş olup ol
madığa henüz belli d~ğH
dir. Çünkü Gondar ve 
havaliıinde daha dört ltal 
yan fukast vardar. Bunla· 
rrn Dao~tanrn tesliminden 
ıonra mağlut iyeli kabul 
etmeleri muhtemel· 
dir. Vaziyet birkaç güne 
kadar belli ol c•khr. 
ALMAN ME.HAFILINE 

GÖRE 1 

Beriin 21 A. A. -
Hıtbeşistanda Dük Daosta 
nm teslim olmaıı üzerine 
A\man mebafılind t>:ki ka · 
naat şııdur. Dük Dıosta 
tahmin edildiğind< n çok 
fazla mukavemet etmiş ve 
vazifesini mükemmelen 
yapmıştır . 

İlanen tebliğ 
k " · Anla ya ıcra memur· 

tu~undan : 
Muhtep : Antakyamn 

Sılihiye mıh,llesinden 
Hannaniye Bcyluni oğlu 

Mişel . 
2)- 5-929 ve 25-5 -

930 ve 25- S- 939 ve 6 -
6 - 930 tarihli dört kıt'a 

yada mukim Ahdnlmesih 
oğlu Yorgaki Bey)uniden 
istikraz etmiş olduğunuz 
ceman (68) adet Türk ma· 
deni altun lirası İl !(65) ku· 
ruş altun parayı vadenin 
hulülüne rağmen tedıye 
etmediğinizden dolayı ala. 
caklınrn takip talebi üıı:ri· 
ne bu mebleğin tediyesi 
ıımnın •Ja nammıza ç:kara· 
lan ödeme ecrinin ikamet· 
gahıoazm meçh .ıliyetınden 
bahsile bi:a tebliğ iade 
edilnıi~ olmasına binaen 
icra ve iflu kanununun 57 
inci uıaddeıi delaletile lıu· 
kuk usulü mahakerneleri 
knu'unu·aun 141 Vd mülea· 
kıp mıd:Jelerine tevfikan 
bu baptaki tebli~atın ita· 
nen yapılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

İlin turıhiııJen itti~ron 
9ki ıy müddeti~ hMkkı iti· 
raıımı ınıhfuz kalmak ~tlr· 
tile bu mü<JJet içinde da· 
ircmize müracaatla itiraz 
etmeditiniı ve yi ıe bu 
müddet zarfında borcu 
ödemedi gir iz lalcdi rde ceb· 
ri icraya dcvamlll ,menkul 
ve gayri menkul mallaruuz 
haczedilerek' aatılmak su · 
ıuretile burcun kıspatıl.ıca · 
tı tebliQ' maa.amına kaim 
olmak üzere Han olnur. 
Kayıp şehadet· 

DC\l>lC 
Kara ~Hür enli ilk oku· 

fundan aıdığ110 şefaadetnı· 
uıcyi keybeı tim. 

Mehoıet Hunalay 

istimlak ka
rarları 

iakendarun belediye 
RaialiQinden: 

Nikola Markopli oğlu Hu 1· 

ri Vt': n•Ü\ te ... ekler İ n"! . 

Tapu kaydine gör~ ve· 
reıenize ait 248 parsel nu 
marala gayri men kulun le · 
mamı belediy~ encümenin· 
ce istimlak ediımiş ve ıs· 
timlak kuarı uınme men· 
fa"tı görüldüğünden kay· 
makamlık makamrnm 26 -
12 - 940 gün yazı işleri 

kalemi 1250 sayılı .yaıala· 
rile tastik kılındıktan 

rnnra takdiri kiymat komis 
yonuunca 248 parsel numa· 
rah gayri menkulı n50 - 20 
metre murabbatndan}iba 
ret boş araaya beher met · 
re murabbaınm 20 k•ıru . • 
lan kiymetlend:rilmiş olub 
temamını 1004 lira kiymat 
talıc.t : r edılmi :.; olduğu t~b · 
liğ olunr. 

* * • • 
Boğoı ŞamJıyay oğlu 

Otıaanes ve kızı Heranoş 
yine kızı Novctr l ve kızı 
Araksiye. 

Tapu kaydine göre ve· 
reseııize ait 11524 persel 
nun:aralı gayri menkulun 
belediye encümenince ';a· 
rar verilmiş olup amme 
menfaatı görüldiiğünden 
kaymakamlık t, makan ·rnın 
26 l 2-Q40 gün ve yaz t 
işteri kalemi 1250 sayılı 
yaıılarile taadık kılındık· 
tan sonra takdiri kıymat 

komisiyonu11ca mevıuu ba· 
his gayri menkulua tema· 
mı olan 301 metre murab· 
b.ıana 400 lira kıymet 
takdir edilmiş olup bura· 
nın istimlakıan:soma alaca· 
ğı şerefli vaziyet göz ÖııÜn · 
de buluodurulak istimlak 
edil.:lii<ten sonra iJakiye ka 
lan 267 metre murabbaı 

kısmına da 600 lira kıymet 
takdir edildiği ve 3710 
numaralı kanunun 9 . uncu 
maddesine göre 2 inci kiy
metin yarlSI olan 300 li ra 
asıl kıymet olan 400 lira· 
dAn teozil edilmiş ve bu su· 
retle belediyenin istimlak 

edeceii 25 metre murah· 
bıı kısma getireceği ınd 
nuar1 ittibara alınarak 100 
lır1t kıyınel til'ıcdir edilmi4 
olduğu tebliğ olunur. 

• • • 
Belenli İsmail oğlu Muhar 
rem Bakiyeyi veresesın· 
Jt-ıı Belen~i · Mehmet, oğlu 
İsmail' e. , 

Tapu kayJine göre Şii· 
yiaıı ınutaaarrıf olduğunuz 
lıkeı ·derun kaaabaaanda 

225 1 , 2'.l5 'l. 2~5 -3 •• 
parsel numaralı va tamamı 
133 metre murabbaı iolıuı 
ananızın i11timlakine b~Je· 

diye encÜm l! nİnce karar 
verilmiş ve amme meofaatı 
görüldüğünd ~n kaymakam• 
lı~ makamının .26 - 12 -
940 güıı ve: yuı iıleri kı· 

l/Qnen ıe/11 
lskendert n Jıı otıJ: 

lim Yılmaz _.t kili ~dl 
tarafından K ırıkh• 11 

ran Manuk P.kşiY'6~ 
Mari aleyhin\! oı,r• 
han asliye hokuV. 

• 1 • c "e ğıne açı an urt~·dde 
d .wası üzerin~ ınu 

h:n ikametJabın.'~ _, 
liye tine bini\er ıısıı ·oe 
pılıın tebliğa t üıerı 
ıneın iş 0Jduğund•11 ~ 

• L te 
gıyap .. ararıoın 
karar \'erilnıi 'l tir· ~

Duruşrn uı 24 
9
, 

941 sah günü saat ,ı 
edilen mezllL're M•1,., 

f d . . el 
zar ın * ı t tı ı at 
surette duru:.;t ~tlY~,ıı 
edilm~yerek {ıy• blil 
rüleceki ili ,en te ~~ 
7 BEY ulR ALI @ 

Antakyadıı ,,ı 
muhafaza taburu 
ma komisyonU''cf~O .,.,., 

Taburumuz 1
" • 

bı1ş mekkare ~eri~ 
k 13e1• 

almaca hr. . 35, 
boyları 1.3 ıla 1· c 
çevreleri 1.42 ol• 
4 le 8 aras10d8 
caktır . Pazarlı!•. 'J 
etmek isteyeo~er•:11 
941 cumartesı ı , 
ondan itibareıı b' 

1 . ıııar mtSyonumuza 
l · ·ı· ıııo"'' me t rı ı an o 

- y• 
lemi 1250 sayılı 

1
o 

tastik lcılmdlkt•''.,1 
airi kıymet koıJJ' ,1 

mevzuu bahis ı'{o4 
Jun temamına dil 
kıymet takdir e "' 
duA-u tebliğ olull 

• ıf 

" • lıJ 
eelenh lsmai~ oi"e 
rem Bakiyeyı lb 1 

den Beleuh N• e : 
met kıu Adiie-f ,e 

Tapu kllYd/' 01 
yian mutasarr• "''' 
Jekeııederuo z, 
225 - 1 , 2251 -1e 

parsel numarr ~' 
133 metre ?1~i~i 
arsanızın istlf11• 11c ı' 
d iye encüaıe01 ,.e 
veri lmiş ve ... 'Jeıı 
tı görüldüğun 10ıfl 
kam l ık mak•10

11 ı 
940 gün ve Y'ıı f 
le~i 1250 ı•~ll'fl 
tasdik kıhnÔ' l 
takdiri "ıyıııe b' 
nunca mevı.LI;, 
menkuliJrı te ııJ•' 
lirtt kiymat ~ıı "'~ 
olduğu tebl!~ ı 

'I• 
Nikola Mır1'0~ 
ri ve mü ;tere ıji~ 

Tapu k•r 11~ . ,ıt 
verı,senıı" ,e 
nıımar ılı vobb" 
metr~ uıur~ ıııı>' 
mzın iıtiıııl• •' 
encümeııinctJ 
uıiş ve aııııfle ~ 
rüldüğünd"'' ıo 
makannıın1 '1 ;; 
gün ve yaı• 

1
.-

1250 sayıl• 
10

'1. 
ktlındıkttı'> ·r 

ı yenın meık" ~ 

1 

lak edece~ 
murabba• 
. ' r ru~ kıyı.ııa 


