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. }'eni bas r ıf an Muharbe bü Gobriloviçfen AJ;~nları=;; 
lhtf,, t b k l tün şiddetile Antonesi<uya hedefi rıedir?. 
Y'· ~ a an not ar d d • Bir açık mektup Trablusgarba gGnderilan 

llz i • / eV1.Im e llJOT Moskova 17 A. A. - motı5rl0 fırkalar 
. lra ık veSO kurıışluk AlmanlarçokagwS'Z •t Yugoslavyarm Moskova Novyo .. kl7A.A.-c • h • 

1 ayıa 8 E · · G b · 1 · R " Y k P "• ıS l /? d f b . rağmen Yunan va İngiliz lçısı a rı ov·ç oman· . . or ~yr. ost " .g~zetc 

P 
en 0 an tJ. g e lll mukavemetini kıramadılar ya Beşvekili Antoneskuya sının asi<erı muharrırı ya· 

Qf Q/ hı· /d ı · k gönderdiği bir açık mek· zıyor : .. ,.. " IJO a ge ır en Ati.rn 17 A.A.- Gu- tupta : M Şerefsiz zaferi Almanya Mmn ıst.ıla 
k ~ d bi Makedonyada muhare· başkalarılla terkediniz ederek Asya petrollerıne 

k· Ank Q Zf'llJO ugra l be bütün şi dd~tilc:: devam demektedir. Sabriloviç b~ varmak. için çahşı~or. ~a-
% ,. .. ara 17 AA T" buluna-nlardan farkı u"zer· etmektedir. Almanlar tay e'-t b R t l kat lngılter~ şarkı Afrıka ~ "unıh . . .- ur m ıır. u u, omen gaze e e . . . b il . . ş· J. 
'rık Utıyet "·1 k yarelerİn de mÜza 'ıarf'tİl!! · · y d k' T' lfınt a etmışhr. ım 1 

v asırıda b ıv er ez !erinde Büyük Reisicumhu rınm ugoslavya A ı ı • T , l t k' "A ı eni b tı ildi ·ı . . külliyetli miktarda asker k d" . · R k ra' usgarp e ı • lman 
v astı 

1 
rı mıştır rumuz lnönünün resimleri mo va ısmı omen 8!I er k I . . 2500 k 

e 50 ~ı an yu··z ı·ırulık kullanarak ilerlemegv e te· · uv.vt-t eranın tan a b ku ~· buiunmasıdır. 50 kuruş· leranin işgal etmesini ta· l k 3 b llrık 11 1 
•uşluk ·h · ş•bbüs eylemişlerdir. Yu- d • ma ı zır lı fırkadan ı Ot arı ı tıy"t lukıar esasen tedavülde lep e en yazıları üzerine .. kk ld v .. 1 . •n " geti k nanlılar hiç zayiat v .. rme· R mure ep o ugu soy em· ı apu rrne te o- b 1 d · d f "' göndermiştir. Asırhk o· k" b k "b l ıı:al t Pi~ I" u anma ıgın on evsa ını den yeni ve kuvvetli mev yor ı u ra am mu a a· 

bao(" Uğr>ıdev ımanında izaha hacet yoktur. Bu zi!ere .yerle!'mişlerdir. Yu· men - bYubgoslla-' dbostlu • ğ•lıdır. Filhahika Alman· 
llıı 110tlar ıgıııdan hu yüz liralık ve 50 kuruş· ğundan a se< en u açık lar Trablusgarbe 2500 

ş1ıı B Ottalağ d ğ l nan or dusile İş birligi mektup şu cümlelerle sona k . •atı~ı · UnlEırd a a ı lukların kıymeti bulunma yapan İngiliz kuvvetleri ~rmektedir. tan zı rhh hrkalar gönder 
~tın haı, 11" 100 li· dığı sayın halkımıza tavsi mi$lerdir. Fakat ~u lcuv • 

Q 
~cıı piyasada YP olunur Almanlara büyük zayiat " - Bizim çekilmekte vetlerin üçte ikisi deniı 

Ç Q ,-- - · verdirerek tardetmişlerdir oldu~umuz topraklara ki· dibine yollanmıştır. 
Yu 9 ık ithalat ve ihracat Büyük gayretlert> rağmen mio gireceği bizi alaka· Trabl~sta mi~verin başlıca 
z· Zd~ 70 . . Alman ordusu mukavemet dar etmez. Yalnız oraya kuvveti 700 ıle 900 zırhla 
'Yet C·· farkla lehımı:le olan bu va· hattını yarmağa muvaHak tekrar döndüf;ümüz zaman otomobilden mürekkep ol 

ltıt huriy e t ı n teessüsündenberi olamamıştır. Şimal cephe kimleri bulacağımız bizi mak lazımdır. ,, 
A tn b·· ··k b" d · d · t 'dd. · · "'alakadar eder. Orada bu YUNANlSTANlN BU-

'J'· ""rtkara uyu ır rak aın ır sın e vazı ye cı ıye-tmı GÜNKU .. ASKERi ıccıret 17 A A muhafaza etmekle beraber lacak!arımaz için de bunun VA· 
ııe.· . "eka~I . · · - racat bakı ınmdan yüzde biiyük bir eb~mmiyeti var- ZlYETı 
. ..ınırı .

1
._ etı 194l cesaret verici amiller de ıthala' ı ıı;; ij se· 70. farkla bu rakam en dır. " Londra 17 A.A. Yu· 

t ç a · vardır. Arnavutlukta düş '<irı· "e ih Yına aıt yüksek miktarı göstermek ~ b ı ··ı k naniatanın Cenevre Ateşe 
tıat\rıeşretnı~a~at ıstatisti· tedir. Tica .. et muv~zene . mana ağır zayıat verdire· ,_,e ll U erl U militeri harbin başındanbe 

111:11 .. 1 Şlır B · rek İtalyaıı hücumu püskür BD Dk b" i 111 f ı l&rf Rore ı. • u ısta· miz Cün ıhuriye tin tee 'sÜ· Y ır ng z 0 osu ri cerevan eden hadisele· 
t 1rtd uu ··dd tütmüştür. İngiliz v~ Yu· geld" · · k • k k ıtetı Ynb mu et süııdc.-nberi en )·üksek leh 

1 
Tl sayara bugün Ü as eri 

ere ancı rn nen kıtaları cephedeici Elcezire 17 A.A.-Bü· · t t t · · hsıh •atılan . ernıe • te r.1kumı göstermişti r. Ih· vazıye e emas e mış ve şı 
· ·•ırı ıhra t yenı ve emın mevzilere yük bir lnailiz filosu Atlan ı b · · "d f 
1db 

1
• hu. ca eş- racatın yüzde 30 ııu tü 'ün 6 ma cep e.iının mu a aası· 

d 
il at ctrı 47 · ytrleşmişlerdir. lPgiJiz tik denizirıden Cebelütta• na imkan olmadıg~ mı bunun 

a l? ~şy8 rnılyon 28 ini kuru meyv~ler 13 ttıııy:•nııı miktarı ünü tiftik ve paı.ıuk te~k i l tayyareleri cephe-de bü· rıka gelmiş ve askeri li· içicAnavatan topraklarından A n liradır: Ih· eylt'mektedir. yiik faaliyet sedederek Al manda demirlemiştir. Filo bir kıamınm tahEye edildiği .. { 
e,.. Q maıı m~nakale hatlarllll da bir tayyare g~m\ıile ni, Şarki makadonyaya g~ 
,,..i).ı Pa .. l tıs hadisesinde zrı.. ve bu arada Cenubi Sırbis Renmon ıırh\ıcı da bulun· lince hu mıntakanm müda 

'o(, ~ tanda ki hüyük V .udar köp maktadır· faasının ancl'lk Türkiye 

goren/ere İılgiltere- rlisü rı ü berhava eylemişler FRANSIZ HARP GE- harbe iştirak ettiği takJir 
A h • dir. MlLERl NEREYE GtDıYUR de mümkün olacağını soy· 

lı:ırrilıtık,t" 18•ıln yardımı Kahire17aa.·Re,mi eb· Cebelüttarık 18 A.A.- lemiştir. 
"' e A Üç fransız denizaltısile ·~~~!l!l'-~-----

~Gk t'Jt~··iıı . A. ıiğ: L d leli ~ Cısj Lı ~nkara Bü- sinden zarar görenlerin bir destroyeri garue oğ· SON DAKiKA 
lrı lllıt eın '!'hıciy· V k: ailesine verilmek üze re ln· Bütü' cephe hoyuncı ru, <tğlebi ihtimal Kazablan 

tı<:{ll b tıne B e a J.!iliz hiikuınetirıin bir sem düşman taıyıkı artmakta k3ya gitmek üzere Cebe· 
llilla illırı ' ııl~aris· • · dır Tobruk mantakasmda lu"'ttarık boğazından aeçtik 
1 

11 
8 ()t 

1
. anıtrak P patısı eı,eri olarak 5000 a 

il) " 1nde • era· lira tevdi eylemiştir. B bir keşi( müfrezemiz: Tob leri görülmüştür. 
Ues!ıf · Vllkua g .ı u ru'K mu·· laf.aa h ... ttı dış"'rı A&<:DENIZDEKl MU· t ~ ınfılak hA d" t•· ı pnrn evvelce verileu iki .. " "' r~ 12000 Kadın ve çocuk Gldü 

V {f1-l.JJ ~~·- bin liradırn ayrıdır. smda bir :dü~man mevzii· VAFFAKIYET Londra 17 A.A.-Röy 
1( 

00 
girerek 7 ıtalyan Su· Londra 17 A. A. -- ter 11jan,ı Yugoslavyada 

!l~ti t er He- bayı ile 139 ltalyan aske Sicilya ile Trabluij arasın· bir mahalden çektiği tel· 
.-. OpJ ri esir almışlerdır. Tob· d&ki deniz muvaffakiydti • ıJrafta diyorki: 

1 
'"\hL an d BU s . 1 k Belgrat bombardımanın 

C:ta v''"'lltıı 
18 

l Al3AH REYHA ruk müdafaa hattına karşı mo en memnun o aca 
b c• · fJı._ N f ·ı · k da 12 bin kadın ,,~çocuk 
'lcış Kıtı . '"1• A iYEYE GI rrı düşman tarafından yapılan tara l gemı erın as er ve dtıı...."Eıkit D tı ~ev t•. d- .. Valimiz Şükrü So" kmen malzeme dolu olmall ve ölmüştür Yalnız tek bir 

·•ıı 11 • °'<t ~ ı ün yeni bir hücum topçu a· k k 200 ·ı·· J ltıut ... .ı ttı>'aııet· or Refik Say suer beraberlerinde ma· k r,.fakat eden harp gemite S') a ta o u sıyı ım. 
"~ 

1 
d l" M teşile püs ürtülınüş ve S l k ·· .. d k tult> opı, n e h f ıye üfettişi Nazif oldu· rinin biç birisinin kaçama usuz u ) uzun en çı an 

~ .. &ıtıef 11lısıı11 8 talık ğ.u halde bu sabah Reyha- düşman yeniden Ağır 1a· d B b l b yangınlar söndürülememiştir Otij~ .. lııdeL· Yaparak . . . o·· k" h dığı tr. u a şüp eıiz Bu bı·r katlıamdan' başka 
vrtıu •q my "t · · O d yıat vermıştır. un u a Şlür, •naddeleri eye gı mıştır. ra a Trablusugarpteki Alman 

l 
teftişlerde bulunacısk ve ·ekat esnasında düşman kuvvetlerinin h!uaretini bir şey değildir. Saray 

Q ög· ı d d 25 b l 767 s Bosna da ayni vahşetle 
~"ı.. Q f!J 6 en sonra şelırimize an sı.a a;1 a ,.a • biraz tes"ın edecektir. ı 

"llUL d ı ·· k ld k 8 d b bombardıman o unmuştur. 
ttı ~ar ttıa Q O oneceklerdir. er esi:- a ı . ur. an ış ALMAN TEBUGINE CEPHEDE M01'1M BiR 
•• ttıarrı ~v0 a.ı: h 

1 
ke dü~m rn muharebe mey GÔRE ,,..1 l l 

So 'Yl&lat erı rtıahec;hırı ma vo muştur. Meyva a· daumda200dc::n fazla ölü DEu Ş KL K YOK 

' 

ıı . Ye 17 V&tti ğaçlarmm yi.ııde 91 ı ve Berlın 18 A.A.- Al Atina 18 A. A. -
t>r. • lllını A.. A. .. ·· h bırakmıştır . Sollum mın· ~ '"~k crd · . _ uzum ma sulünün de 50 mau resmi tebliği: Yugos· Garbi Makedonyada 

'-1 ... ~ bir dııtg118~ lı başlayaıı si kaybedilmiştir. Yalnız takasında keşif müfreze le lav orduıuoun ıimdiye ka vaziy~tte mühim tebeddül 
" but .. tft:t I Urııdu rn .. ~erkezdcki zarar 3 milyon rimiz faaliyetlerine şiddet dar ııiıahtan tecrid edilmi· yoktur. Arnavutluktaki Yu ' 

Un ll •alini ut lıra tahmin edilmektedir. le devam ediyorlar. Ha- yen kısmı dün ıartsaz ve \nan kıtalan kendı"lerı·ne 
ıcha almış K d lllab.aulij aıalardaki zurur henüz beş1stan a alınan esirler kayt.ıız olarak .silahl~nnı iÖ•~erilao yeni mevzilere 

leipit olunmamıştır. 9 bini bulmuştur. terkı kabul etmışlordır. çekılmektedirler~ 

. 
Belgrat bom 

bardımanında 



B•kıp gi" dOkçe : 

Acı /t:,vhalar 
- Şehrimizde: z a m a n 
zııman sitayiıle bahsettiği 

'miz iki faydalı müessese 
var. Biri .. Yoksul ve kim 
sesizlere Yardım cemiye
ti.. diğeri de _. Yardım Se 
verler cemiyeti ,, dir. 

Bu iki insani müessese 
ilil, kimsesiz ve yoksulla· 
ra yardım için kurulmuş· 
tur. Ve bu vazifeyi de -
iftiharla söyliyelim - mü 
~emmelen yapıyorlar, 

llk zamanlar yollarda 
dilencilik azalmış bulunu· 
yordu. Karınlarını doyuran 
muhtaçlar artık şurada hu 
rada önünü2e çıkıuak el: 
açmıyorlardı. Fakat zaman~ 
la onlar yine eski mes -
lelderine devama başladı· 
lar. 

Karınlarının tok olma· 
ıına rağmen sanat ittilıaz 
ettikleri bu işten vazgeç· 
mediler. Atalar ••buy ca· 
nın altındadır ,, demiş. 

l•ııanlık namma acı bir 
levha teşkil eden bu kötü 
huyluları polisin şiddetle 
menedeceğioden şüphe et 
mıyoruz. 

F. Görmen 

Polisin bir 
mııvaffaki

yeii 
iki kaçakçı yakalandı 
Polisimiz sön günlerde 

üzerinde <lurduğu iki ka

çakçıyı tııkib etmiş ve ni· 
bayet bunları yakaltyarak 

Csuçu meydana çıkarmıştır. 
HP.diıe tudur: 

Suriyt>li Mebınet Ab· 
bullah ve diğer adı Ga!ro 
ile ~Reyhaniyenin Tezin 
köyünda Mebm~t oğlu Hü 
seyin adında iki kaçakçı 

muntazam pasaportlarla 
Suriy~ye t Jip gelmekte 
Ye epeyce zaınandanberi 
para 1'aıçakçılığı yapmakta 
dırlar. 

Poliı bu şüpbt'li adam 
ların peşine takılarak bun 
ları talcib eylemiş ve niha 
yet bundan üç gün evvel 
kendilerini yalcahyarak üzer 
terini aramış ve en gizli 
yerlerinde kağıtlara sarılı 
küçük iki 'tomar banknotu 
meydana çlkarmışhr. 1640 
lira olan bu banknotlar 
meydana çıkınca suçlular 
suçlarını itiraf etmiş ve 
Suriye ile memleketimiz 
~rasında altun :ıaltp ıattık
hırını söylt'mİşlerdir. Bun 
lar en son .defa getirdikle 
ri ahaolardan bir kısnu · 
nı tehri ruizd~ki sarraflar 
dan Usman Çiµeye VI.! 

bir luımmı da Sarraf Ce
mil Güvene sattıklannı id 
dia almiı ve sarraflar d

41 
iıticvap edilerek filhakika 

Mııreşal 
Peten 

Amiral Oarlanen bir manav 
ra•mı Gnlemit 1 

Vaşington 17 A.A.Vişi 
. den buraya gelen maluma· 

ta göre, Mareşal Peten 

Amiral Darlanm Almınya 
lehinde ve. ıngiltere aley· 
hindeki bir manevrasına 
manı olmuştur. Amiral 

Darlan Fransız müstemle 
kelerindeki lioıanlarda bu· 

1 

lunan bütün Fransız ha·p 
geınil~rinin Tulona g"lme· 
si ve orada toplanmuı i· 
çir. emir vermiştir. Bunu 
tesadüfen öğrrınen Mareşal 
Peten derhal Amiral Dar 

lanı <;ağırarak . kendisinden 
izatat istemiş; Darlan ev· 
vt'la kaçamaklı vaplar 
vern\iş ve sonra• • c:iıtere 

aleyhinde bulunmuiitur. 
Mareşal Peten bundan 

sonra kendiffinin haberi ol 
madan ve emir vermeden 
hiçbir harp g~misinin ye· 

rinden bmıldanmamc sı 
için talrriri emir vermış· 

tir. 

lngiliz hava 
kuvvetleri 
Yunanlstanda ve lnallte
r•il• bOyOk bir faaliyet 

sarf ediyorlar 
Atina 17 A. A. -

c~nubi Sırbista ıda V araar 
nehri üzerinde Almanların 
kurdukları köprü lngaliz 
pike tayyareleri tıarafın • 
dan tahrip edilmiştir. Bu 
sebepledir ki bu mıntaka· 
daki Alman ileri hareire· 
ti durmuştur. Pike tayya 
releri bundan başka bu 
mıntiikadaki Alman katıla 
rınııda bomb~rdıman et · 
miş •e ağır haura uğrat 
mıştrr. 

lngiltereye bQyOk bir 
lrava akını 

Londra 17 A. A. -
Hava Ne1.aretinin tebliği : 

Dün gece düşınan tay 
yareleri Londra üzerinde 
çok şiddetli ve ıürekli bir 
taarruzca bulunmuşlardır. 
Gece olduktan biraz son· 
ra başhyan taarruz şafak· 
tan biraz evv"I bitmiştir. 
Itk haberler ha· 
sa~lann pek büyük ve in· 
sanca zayıatın yüksek ol 
duğu merkeziodedir. Lon 
dra dıılarma ve cenubu 
şai'kiye de bombalar atıl· 
mı~ hr. Bu mıntakaların 
biç birinde insanca ıayııtt 
yüksek ol mamışhr. iki düş. 
man tayyaresi düşürülmüş 
tür. 

bu iki adamdan 62 altın 
altın lira sahn aldıklarını 
söylemişlerdir' Yapılen 
tahkikat evrakı t 'emmül 
ettirilerek her i • kaçak-
çı ile sı.rraHar ~e ~~ltu~
lur Adliyeye teılım edalmış 

Afrikada 
İnglllz donanması fHli· 

yetta 
Londra 17 .A.A.- Bah· 

riye nazaretinin tebliği : 
Akdeniz dona ll\SI baş 

kumandam B .iya mın · 
' kasında Kapuı dm dı.1.Jıa: 

tarafmdan br .nu Vll • 

fakiyetle boı· oar dı man 
edildiği i bildirmiştir. Mü· 
teadit ulvolar çekilmiş ve 
atılan obüslerin toplu bir 
halde bulunıın 100 kadar 
düşma ı tankı ve mötorlü 
vuıtasirıın aras,na düştük· 
leri görülmüştür. Elgazale 
tayyare meydanı ile bura· 
da bulunan iaşe depoları 

yeninden mJvafakiyetle 
denizden l bombardıa·an 
edHmiştir. İki pike b'lm· 
bardıman tayyaresi düşü

rülmüştür. 

Tobrukta yani bir muvafa
kiyat 

Kahire 17 A.A.-.. Res· 
mi tebliğ : fobruk mi: da· 
f8a haltına y~pılan hücum 
püskürtülmüş ve ağır zuyi· 
at verdirilmiştir. 767 Ital· 
yan askeri ile 7 subay esir 
alınmış ve düşman kıtala· 

ramıı önünde 200 Öl Ü i bı· 
rakmıştır. Sollumda şiddet· 
li bir faaliy~t vardır. 
Yugoalavyan Sofyanın Elçisi 

Odesa 17 A.A. Yugos 
lavyamn Sofya Elçisi 1s· 
tanbula gitmek üzereBulga· 
ristandan Romanya tariki· 
le buraya gelmiştir. 
A merikada 72 gemi inşa 

edilecek 
Nevyork 17 AA.-lhO 

milyoıı Dolar kıymetinde 

72 p~trol gemisinin inşası 
na ba~lanmıştır. Bu g,.mi 
lerin ilk grupu ~ ayda tes 

lim edilecektir. 

tebliğ 
Antakya icra memur· 

luğundan : 
Muhtap Antakyanın Sü· 

veydiye nahiyesine bağlı 

Zeytünlü köyünden Bo~us 
Taslakyan oğlu Serkis. 

Antakyada mukim Ab· 
düimesih Gazal oğlu İlyas· 
tan istikraz etmiş olduğu· 
nuz (38) buçuk . madeni 
Türk altun li, a muk •~ . 
Süveydiyeniı vtüniye 
kövünde ka:n J ı numa· 
raİı gayri menkuldekt his· 
seninzi bir sene müddetle 
terhin eylemiş ve vadenin 
bitmiş olmasına rağmen 
borcunuzu ödemt'.miş olma 
nııdan dolayl alacaklı dai· 
remize ınüracaatla merbu· 
nım paraya çevrilmesini is 
temiş ve namınıza çıkarı· 

lan ödeme emrinin ikamet· 
gahınızın meçhul bulundu· 

ğundan babsile J .ila tebli!( 
iade edilmiş olm ısına bina· 
en icra ve iflas~ an• nunun 
57inci maddesi delaletile 
H.U.M.K. nun 111 ve mü· 
teakip maddeleri ıe tevfi· 

tir. J kao ~ki ay muddeUe hak· 

ilan 
Reyheıniyenin şarkı Ay· 

rancı köyünde·ı Ahıııet ve 
Şerif çirkin taraflarından 
Suriyenin Harım kasabasrn 
d~ oturan Abduika<lir l3er· 
medt.· ve arkadaşları aley· 
hine Reyhaniye asliye hu· 
kule malıkeme ;ııe ilenme 
r.dılen Hatayın Suriye ida· 
resinde iıulunduğu zaman· 
da Ay:-ancı şarki kö>'Üne 
yapılan bagında gasben 
ya~ma edilen e~yaları bede 
li olan t6315) fürk liran 
zarar ve .:iyan davasından 
dolayı yapılan muhakem · 
de müdJei aleyh Abdulku
dir Bermedcnin Suriye ta· 
baasm dan olup Harım ka· 
sabasında ikamet etmekte 
olduğundan muma il~yhe 

Suriyede usulü dairesinde 
tebliğat yapılması mümkio 
olmadığı ve yapılacak teb· 
liğattan bir semere dahi 
basil olmıyacağ1 aniaşıl· 

makla hakkındaki dava ve 
muhttkem,. gününün H.U. 
M.K. nun 141,142 ve 144 
üncü maddelerine tevfikan 
ilanen tebtiğinc karar veril 
miş olmakla müddea aleyh 
Abdulkadir Bermedenin 
davaya cevap vermek ve 
muhakeme içirıl9-4-9 n 
cumartesi günü bi .zzat 
mahkemeye gelmek veya 
kanuni bir vekil yollamuk 
aksi takdirde cevaptan im 
tina etmiş sayılacağı gibi 
muhaken:enin de giyabın· 
da yapılacak ilanen tehliğ 
olunur. 

llaıı 
Kmkhan icra dairesinden 

Artin Bağciyan tara· 
ıııdan Jozef 3ağacıyarı 
ale9hinde istihsal olı.nan 
Kırıl handa 103 tapu par· 
st>I Nn :evin üçfücü lıs· 
mının mumaileyh artin na· 
mma tapuya tesciline dair 
ilamın infazı istenniğindeıı 
muayyen bir ay urfınd .. 
mahakimi aidesinden icra· 

nm tabirine karar getirilme
dikçe cebri icraya devam 
olunacağı ilan olunur. 

Gündüzde 
AŞKA VEDA 

Oyoıya~lar : Jon Graf· 
ford Robnt Yung 

'\leşriyat Müdüru 
Selim ÇELENK 

C.H.P.math111tı t\NT A KY A 
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kı itiraz1iıız mah uz lcal· 
mak bu bapta :i tebliğa 
tın ilanen yapılmuına ka· 
rar veril mi~ oh 'uğuııdan 
ilan tarihind'!n itibaren 
iki ay içinde dairt mize mü· 
racaatıa şifahen veya yazı 
ile itiraz etmecii2iniz veyi· 
n~ bu müddet zar~ıııda 
borcunuzli tediye etmedi· 
ğiniz takdirde <:el ıri icraya 
devamle rehnin ı ·cıray çev· 
rileceği tebliğ . nıakı.mına 
kaim olma üzere ılan olu-

• nur. 
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rini gôsterir evra~.'~ı 
bite ve ehliyet vt:Sdı' 
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Tamirat yap, 

cak 
Hatay Nafıa Müd"' 
den : b• 
1- Babutrun Jl8 

11 ·,~ 
na~rnın es1slı taoı'ıııı 
eksiltmeye konu~ı ( 
2-- Keş\f bedelı 
(20) kuruştur. ,,~ 
3- Bu i~e aid ev 
fı, Müdürlüğünde 
bilir. 4 
4 - Eksiltme 21 t 
pazartesi günü ;a~df 
Nafıa MüdürlüğU 
yapılacak ttr. ıı>i 
5- Muvakkat te 
liradır. tt! 
6- Taiiplt'rin ticd•~ 
~ına kayıtlı bulufl 

11 
dair vesika ile 111tt~ 

. d' e temınatı te ıye "t 
gösterir evraki ıJl;JI 
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Erazı ıcar e .. 110 
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"k h bı' metru at8P ıib 
ne ve istimale . 5',ıet 
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