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ş .Q~ruj bono/arz Ru§ Ajaıı~ına ııö,~, FİNLER Rusla~a gArn 
eh,.ı111 • Türkiqenin Eski Rus budu ıze geldi bugün işgal plô.nı .dunu geçtiler re vaziyet 

:···~~:~~:.~,~~ çikarzlıgor Rusların eli- Şiın~;o~;~~.;;~. ~i~~n· ~~~!,e:li ,;;!::e 
1~''fıııJ,''1 •liyc V ktı~aç~ . Purasmı saglam ve iyi • diyalılar eski Fin-Rus 
,,,.! b n çık • • 1"" ırad getiren kayn ~lara ne !feÇmlŞ. budu~anu Sami• cephede mühim lıh Onol •rıtan ta· t k civarında ve şiddetli mu· biı deg" işildik 
'· s~•rıtın',ıı. hugüıı Sa• ya ırma istiyen bütün V~· Almanlar Türki· , "" 1 ır 5 2 tanJaşlar bu bonolardan barebelerden sonra geç· yoktur 

ıı .. litıhk . 
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5, 100 almalıdırlar· yeyi işgal için ne mişlerdir Finler tayyarele· Olarlll·ıır~~k"P Parçalaı. ) h rinin de müıabaretilc Moskova 27 A.A. -

1 
ur- o•a b Tasarruf bonoların• al er azırlamışlar? M reımi Rus teblı·tr·ı.· 

c b· :w~r " n u bo k · · h D/ urmarıık demiryolunu ,.. 
it •••• e •lıııarayltk ma ıçın iç bir ınu amele r ' ô. nl ar M os- tehdit etmekıedorler. Diin kıl"1anmı.z Hark•.f: 

D 

hQl't- "cldelidir. yoktur. Yalmz zıraat Ban kova EJçı• ... ,,·. Ruslardaki Amerikan Smolensk ve Zitoıni~ isti 
U kasına müracaat kiilidir. '" mamuliıtından Rus tank· kametlerinde v.ıkubulaıı 

te t:.vl\l• SAe Prde ze tevdı· edı·ı- lan bıl•klıklaıd.t çamura şiddetli karşılaf&llalardı 
''I "' A / J • s!lplantp kalmışlardır. harbe devam etmişlerdir. 

ı:ı,~Et>Iı ti'iERlNIN m an a J an . ' Mıı.cıı.da ~ dı ilerliyor Cephede kııılarımm<>. ••• 
'fit:• lııt~t 1rcıtt<J Ll S!jJ(l. göre mlŞ • · Budapeşte 27 A.A.- ziyet\ııde mühim bir deği 

011
1 tili q' •lı~ e lılbik edil Moskov• 26 A. A. Sıliıbiyeldar bir kaynak· ıi~lik yoktur. 
~ Yen -~~•n<t Yat devaın ta- lki günde 341 Tas Ajansı bildiriyor : tan bildiriliyor: Smolentk mıotakaaıo· 

~Jj· tttıtıi:tni bi: Vk"killer He· Rus tayyaresi dü Ba~kantıırd~n şarki Prus Seri Mac•r te<iekkülle· dı ilı.i Aımıo piyade fır· . 
•ıti, '\'c b.. arar kabul • . . . ·ı l . "R k it.. • k şürüı.dü Y•Y• getırilen Almınlarır. rının ı tr emesını us lan k•sı eıilmiılir. Hıva kuv 

f ~ ,ı,;t ~bltğ ~d~ ~ilaye- Berlin 27 A.A.- Al· 52 ine\ kimya alayının tarı gecik.tirmege çah~m,~· vetlerimiz di.i,manın zırhlı 

r
l' Ytıı . C~b, ını,tir. . ~ov yet kıtalan tarafından sa du bu teşebbüs aki n r•iyc&de ve hava kuvveti•· ~( ıt6k "'tıtı.ı n ve 1 man aıansı bildiriyor: k l · · ı k r "' St .1. t bil "C t•tb· çel v:. Al 

1 
imhası sırasınds de geçi· a mı~ ve ılerı 1are et de· rine zarbeler indirmi~. ev· iıJ"' ti ka .. ık d l mau lava kuvvetlt'ı i· ·ı d t · t' M ... JıJ1 • tr.ı '"t•rı .. e ı e . . ra en os;alarrn arasında. vam e oıış ır. acar zıyıa· lk. 88 A . " ıv .... "'C .ı go mn 25 ve 26 temmuzla • h . . d" M ve ı iÜn lınn l•y· , ıı9 ... lbg "-:v

1 
re, dai· ezcümle şu Vı!sikalar bu • ta e emmıyetıız ır. Una • ı ıd- ( " lla ot ın .şekli Y•?lığı faaliyet nelices;n· lunm· uştur ·. kale me..:külatma ve sıcakla yarcsi düş1rülıniiıtiir. Dün 

0 11 .t '441 Qıa\t ~ YdZa d 34 R ,. b b M ı.. oıl"' '" •lao k ""'• te' e 1 us tayyar esi d Ü 1 - T ıir k Ta Yf are r. ra ğınen Macar kı laalı. 111 

• Ol•QVA)'.& y.ıt lg. 
•' \'ıı .•~b,bı \ ve hl ıc {~rülmüş veya yerde tab· meydanlarına ail krokiler nın savleti mükemmeldır mak istiyon Alm•n l•yy• ' 

re .J ~ıfeı · cyirı em ur- rıbedilmi~tir. l · da· l ,ptJJ~, L ~t 
13

tr, b,~ııı,.saat 7 de lk"ı Al . ve planlarla arazinin vızi· sahilde ib·aç bareketine re erı gıtı mıştır. 
k• ~Jı l"tdıt t30 k,d aelerok ınan trenı yetini vo münakale yolları en miıs•it noktaların derin Djn akll!m yii• ka4.r 
,ııı-.ı -c' 

1 

'' Çtlış•c•k ne bomb11 atılmış nı ,öJ:eren pliinlar: li<ler;ne dair maliicnat At n~n Lıytuelj. telr.ror 
111 ~ ti '·•·il" St kb ı 27 'l. - Tı..irkiyenin Avru mevcuttur, dalgalar balinde Moı"ov& 
~'' 1' dtv --u.ın•rtc . rıc f' 0 ın ıı.a.·lsveç yo· d k. · Motörlü .birliklerin en üzerine taarr .... ..ı_ bulwıma 

., ı.iV \ı~'P 13'ı:tı sı .. t,· 9
sl gü11 • ' e ınlandiya}'a gitmekte pa il ı arazuıııe ait d -~ .,. P r .. d ı 1 500000 u · ziya e kolaycı müessir • t bb · l · f 

• ıı' 
1 

• le s a b&ş o aı. iki trene bouıba atıl - ~ mıkyasm· ıra eıe ua ey em11 ·~ ol~ ,/ ql' oııa erecek nu t A h da bir harita. liu hltritadı& olabilecekleri yerler de kat Moıkovaya "adar ael lın· • b ş ır. lman üku.ııeti işaret edilmiştir. Mez(ur • 
• J

1 

lzin l .u suikasdı Isvcç hükume başlıcı& yo:lar gösterilmiş melerine i1Jl1'ao verilme• ·ıı 1 .ı tı. sk t b ı kt d vesikalara merbut talimat•. 
•'' jı• "~ d e ıı d 1 nezdi r. de şiddeti e pr 0 . 0 uu m• • ır • miıtır. Yal nıı boı altı tay ~... ' V,ı· q l'fli~l . e lesto etmiştir. 3 - lstaı:bulun 1 - namede şöyle Jenilme"te• L~ e'I>~ e ~ t bı~it ~ti'- '! erı s h ı - ı '00 "k d - 1· dir : yttre ..,.raia &@çere~ Mili' 
r ı ~ n, . u •·t:ı~ ıtru Sök lfQ ze 1·rıı· :>v m• yasın t cogra ı üz,rine ielmeğe muiaf .. 
dt ""\'l ııd.t 7- ,b la'- d men ve a~keri planı. Türkiyeyi işgal edecek · P •• 'tl .. ' t,. ı· "en / r·· k. d b fak olmuş\arc...lır. Buııların 
... ,. r,. •r:. \ 

1 
ını1 eru g 4 - Türkiyedeki as· veya ur ıye tn ce rer. 

r ~-n, 'ı\i" ... nd4ki tab az ara mı h f k h d . . b )mbal~rı sivil bılkla ti "r:. h ııı . · keı i ede leri göıt~ren geçece er or u ıçın en ltft· LI crın·ı [d mesldin mahafü,lero dü•· ~ •• ş r:."" •tıııı ted'b'· ce. ge ı'.? 1 - 100000 mikya.ınd'l müş'<ül mesele Bolu'u • w Uıııt ·.' 1•11ıişr •rle. bir banla dan geçmek lir. Bu bus ısla müı, çıkan yanguılart~ral 
~k '1ek1r: Ruslara göre Al 5 - lzaıit körfez:nin nasıl . hareket edileceği le ıöndürülmüştür. 

L> •\iz ... d 1 linıiz n1anl b · b kk d · h ·ı k ölü ve yaralı vardır. t\ık l\ıt~ ~ ~ ııe • ?ı.t una ha yine 1 - 100000 mikyc& • a ın a ıza at verı ece tir. --=~----..,.----
(:} ~c ı c.7 A z' I sınJa bir bari .ası. '25 numaralı sayfada i• SQH DAKiKA 
"•il tıb· 'r\ A. r anıyor .. 1, t ~-r,J•ilrlar; Güm. tv

1

loskova 26 ( A.A) Bu vesik41arın üzerin· grl kıta\arının lstanbulun ) ~".I r:.nı.,l Ctıit " ,ckilinıiz Mo ' d de ( s~rvıı ihtiyaçları için muhtelif noktlll&rını naaıl apong a \i'1.1ltı .. b •t \ ~o da h . s. -~va ra yosunun biı oa t~,1 b Uray','P•rık ~llc dıe'nrdıgAmlme göre, esir edi· kuHa1 nılac:k1lır. ) ı. ibd$resi tevzi t!dtlt~11gi, hdakkında Hindtçiniyi bir 
llı~ lıtı.d Rcl .. na. an le yaz, mış _ u unaıa-.ta ır. talimat verı me.te ir. Bu 
t,d,'b•b .. 

1 
il tefti ıtıl 'Itır. üzerinde b as erlerinin Bundan baıka bu ha· sıyfoda, askeri serv'alerin hafta evvel işgal 

li '· <;:~ Ctdı şer ve k 11 l oğuc•ı gazlar . l • . ı 1 . .. . "ııl~ .. ". tclıne d~ulunın k u am o.asına ait talimat· rıta arın üzerınyc Türkiye yer eşınesme en musaıt ellnİş 
tı\ . "d un a nameler çıkmıştır B deki askeri hedefler bir mevki Beyoğlu olarak 1(ÖS 

1(~1\t" L •kşanı rın verit ... 
11 

b "") A • unlu· k b · · terı"lmt":k•edir. •r, "lr . " u asasına naza• ta. ım uıusı ışaretlerle " 
Q ~ >ıy ti •t 1 an o~ üs le rd e k. • göster iluıiı lir. Vesikaların M üsıev liier T ıi r k; y •ye 

t'\.h Q lJı • maddeler k il ımyevı ·· · d b'·t·· k -· ·· ı de.1 z le l Ur ihrıç hı· '' ı: k u 1.1111lı:nannJa ı ı uzeıın e u un opru er Sı'li 111.ı1S .. rna sat düşmanı h k inşa tarz ariyle ve kuUana reketi tli de derpiş etmiş • 
c.jem·y' ı. h ar -:: et J d t !: L et· i"' • eco. a I e koy ına k ,.,, malıecn el er ile i;a re ı lem ir. Kara en izin şimal 

l) oe,. • •t.ltı ~~vbaş kabiliyetini azaltmak edilmiş buıu lmaktadır. A· sahilleri dik olduğu ıçın 
• ltş ~ ,.lii: le azıkmmtakaı&n zehir· n zi bakkmdil sarih mılii· ve bu U!nizin Eırtınılı olma 
~'lld t ..... · "" Yere d .. sı dola\.'lsite: cenup nb ili 

" l '111'Ytt tak al ~ ~anın bu mın· mJtla b :raber Türk kıtaa 
1 

1 
~ 1. • .:ıo.... • ara nufu ·~ t . . t 1 . iıe Çı talc1 ınüst 1hkem 

l l>c• ~l\gl 'll 11 a on·· .. e mesınm uı1u yer erı ve nıiktarları 
l tı t. ·~ k il\ .. d. uııe geçmekt d" battmın ale~i al\andtl olJu 
\lır '41t•fı 0ı\11 .... . ~ lldı' e ır. na ait malumat vardır. b ~ .. nu •q y l RU içi•l ihracı" mü~kül u 
İıı,li"'•ı oı'" k.ı:•tıhı;ı. e e laksi'll olunmuıtur : Kezalik müteharrik mal lunJugu tasrib eJıhnekle. 

l.ıt11~ P•r•la •t•~ t bbŞ•11a Kim . Lira Kr. zemeyc ve en elver işli d" ı ·ı l\llıtı t 1887 t:. t:trij . se~ızıer Cemi 1087 39 no'ctaların intihabına, d:· ar.Alman Ba•~uman ian· 
.. " b~~lt·t"ıtjur, lır, 39 yyeatrı"d~,. ' uiıden ihra"- imka· olarına .. ı.; , ' o v lığı bu ıları, taıbika me -

llc4t P•r,.ı •sır,, T k msevder 200 dair birçok malumat bu· !DUr otan kıtalar• tevdi *' ·~~ lr 'h~ Yıltır,. ç~: H!l~.ı Ku;,;mu ·ıoo lunmaktudır. • etmiştir. 
•l<.le k _'dıı gr;, "' uk Esırgeme 200 ~, c.. '"'Zılay . ,, Rıbtamlarm ve :depola Bu vellik•lar Moıkov ı 

"lt.i Yeı. - cemıyefıı1e 20l) d h 1' E .. ~ rm erecei e emmiyctleri daki ürk !çisi n ~ to Ji 
Un J!.ıl.!7,39 m.1 ne, rıbllmluw kuvvetine, edilmiştir. 

Tolr.yo 28 A.A.- Jı· 
pon Huiciyesile vakrndan 
temastı bulunan bir te•ıe 
ten·n yazdıiına göre Fraa 
sa ile Japony• arasmcls 
başhyan müzakerelere jÖH 

JaponyaH n .iı;itı': ar u~ aiıaı 
bu bıftı başarıda işa~l ot 

mi,tir. 
itı•l bar"keli HinJiçini 
malcaoılarilc Japon aı~er• 
lorinin tsm' iıbirlij'ile V4 

berbaoli bir hadiıeya 
meydan verilme,sııirı yt•, 
pılmııtır. Japonya bu ıc • 

\ 

kilde bir tarafını emniyeto 
almış ve F 'ans' iki ncı 
bir Suriy.! badiıeıi'1don 
kur\ulDJUflur. · ... 



Metrukemlak 
hakkında 

Bu maıiarın tasfıye 
şekli tespit edildi 

Türk · F:amız anlaşma 
sı mucibince Hatayı terke 
derek yabancı memleket· 
lere gitmiş olanlaran em· 
lakinin tasfiye müddeti 13 
temmuzda sona ermiş ve 
bu tarihe kadar tasfiye e· · 
dilmiyeo mallar Devlete 
intikal eylemiş bu:unmalc· 
tadır. 

Metruk malların dev· 
letçe tasfiyesine bugünler 
de başlan.ıcaktır. Bunların 
tasfiye şekli şudur: 

Belediye hududu da· 
hilindeki metruk mallar 

Maliye Vekaleti tarafmdan 
satışa çıkarılarak uhlacak 
tır. Bunların bedelsiı ola· 
rak kimseye verilmesin~ 
imkan yokh;r. 

Belediye hududu bari 
cintl~kiler ice Sıhhat ve 
lçtimai MuaveııetV ekal'" i 
ce iskan edilecek şahıs 
lar tahsiı edileceğinden 
buralara ı skan yapılrncıya 
kadar bunlar maliyece İ· 
cara verilecektir. 

Halbuki bazı kimselerin 
ı sıidalarla Defterdarlığ 
müracaat edı!rek şehir c. 
hilindeki metrulc evlert. 
isHm edebilmeleri istendi 
ği görülmektt"dir. Defter· 
Jarlılda yaptığımız temas· 
ta böyle bir şeye kanunen 
imkan olmadığı vataııdaş· 
lann bu hususta b~yhude 
müracaat etmemeleri bi· 
ze bıldirilmiştir, 

Türk /lava 
Kuı unıuna 

Köylülerimizin te 
berrüleri 

J<EFERABIT 
Murtafa Taba 500 
Cemil Berbur 200 
Mebmed Şiar 200 
Ömer Hayir 200 
Muhittin 200 
Mehmed Ômt"r 50 
Yahya 100 
Tnhır Tala 100 
Taha Sül •yman 50 
Samih 50 
Süleyman 50 
Hammud Şiar 50 
Mır'ı Ressu 50 
Enis 50 
Gannum 50 
Osman Şiar 50 
Zekkur 50 
Cevad 25 
Akif 50 
Ali Haylr 25 
Nuri 25 
Arif :>O 
MehmeJ Reşido 25 
Hayr,> Hamdo 100 
Dıbo Almo 100 
Ali Mır'ı 25 
Mesrur Şaar 50 
Abdurrahman 50 
Abd o 50 
Muhtar Mastafa Taha 210 

2700 

Uçan kaleler 
Na.sıl hücum et· 

mişler? 
Londra 27 A. A. -

Biitün lngiliz gazeteleri; 
ııçan. kalelerin Breıt lima· 
nınil )aptığı ilk hücumun 
parla"-. neticesini tebarüz 
ettirmektedirler. Bu mu • 
vaffakiyet, Avrupa kıtasm 

-da hava hakimiyetioin ar· 
tık lngi;iılere gt>çtiğinin 

bir delili olaralc sayılmak· 
tadır. 

Uçan kaleler, bomba· 
larınt 11 bin metre yük· 
seklikten atmakta ve nıü· 
rettebat oksijenle dolu bir 
hücrede bulunmaktadırlar. 
Amerikan tıyyarcJerinin 
bu hücumu ilim v~ fennin 
büyük bir zaferidir. 

Mal.ta adası-
na bır hücum 
Bu hücunıda 12 
ltalyan hücum bo 

tu batarıldı 
Lodr, 27 A. A. - in· 

g 7_ bava, deniz: ve kara 
oı Juıa ınu müşterek teb· 
hği : Ü in ubah erkem • 

en ıv1alta aduına hücum 
'!n düşm n bolıarao· 

aa ı 12 t•::~sı batıralmı~ 
ve bu t.aarruz tardolun • 
muştur. Esirler ahnmlı 
ve denizde düşman u"er 
lerınin cesedıeri bulumuş· 
tur. 

ltalyanlara göre 
Ron.ıa 27 A. A. -

ltalyan kerargabının fevka 
lfıde tebliği : 

Dtiıı &ece İtalyan b.tb 
riyesine _mensup hücum 
bollan Malta adasına em· 
sah görülm~dik bir l.Üret· 
le taarruz etmışlerdir. Bu 
arupu liman . metbalinin 
y4nıbaşına göturen hafıf 

b riıgımızın ~erdiğl m ılı1· 
mata göre, .hücum grupu 
dlı~lnanrn proıektÖrlerle 

yaptıiı seri keşıt .. uzerıne 
açlaiı şıddetli topç" ve 
mitraıyoz ııımakaaı atc~ine 

ra&men, geçıdi tam bır 

muv~U11kiyeuc zor lamışh1r 
d&r. Aynı bafit bırliaımız 
de duşmamn fHldetli ute· 
şıne uaramış, takat bu a· 
teş muvattakiye liİZ netıce 
ler Vcrmıştir. Lımıtr.dı çok 
iıJdelh lS ıııliıcak oımu~ vo 
yukıek alev sütunlara h1· 
kırmı~lır. 

\iayau Azaları. 
davet. 

Y. Sev~nler _.cemiyetinden: 
Ct:miyet menah\. bak· 

kanda görüşmek ve azala· 
ran kıymetla hkirJerındoo 
iıtıfıde ve iıta~are k~uJHo 
Antukya Yardım Sevenler 

cemiyeti bütün Baya;- Aza 
iarın 1- 8 - 941 cuma iÜ· 
nü sut 16 d ı Halkovine 
teşrifJerini rica eder. 

TENIOO~ 

Amerikada 
Bütün Japon a 
lacakları bloke 

edildi 
Vaşington 27 A.A .

Amerik.e Cümburreiıi Ruz 
velt, Amerikadaki bütün 
Japon alacıklarını blok" 
eden bir kararnameyi im 
zalamıştır. IAmerikadaki 
Jıpon aıatlü l ııth 131 mil· 
yon dolar kadardır. 

Japonya da mu 
kebele etti 

Tokyo 27 A.A. - Ja· 
pon büku neti Au~rikay t 

mukıtnele olarakJ•ponyadaki 
bütün Amerikan alacakla· 
ranı bıoke etmiştir. Bu 
münasebetle bir nutuk 
söyl.yen Japon Maliye Nı
zm demiştir ki: 

.. _ Japonlar Ameriki 
tiaki Japon mıtlubat· 
lannm Lloke edi!mesinden 
yese dü§memeli ve bükü· 
metc kati surette iti ın .d 
etmelidirler." 

İki Alman treni 
yoldan çıkarılmış 

Moskova 27 A.A. -
Sovyet isithbararat daire• 
ıi bildiriyor : Varşova yo· 
lile cepheye Alın rn kıt~· 
alı nekleden iki Alına.1 
treni yoldan çıkmış ve 25 
den f a:ıla Almcm _askeri 
ölmüıtür. Bu yüzden .mü· 
nakalit durmuş ve Aimın 
m.ılıtamları bu iştt:' sui kast 
olduğ·ı kanaatına vararak 
bir çok polonyalalyı tev· 
kif eylemi~tir. 

Alman tayyareleri dün 
12 defa Leningrada hi:· 
cum teşebüsüade bulun 
DIUJ fakat hep .iıdede tud 
eJilmişlir. Bu ;muharebe· 
lerde 41 Alman _tayyare.s\ 
düıtürülmüştür. 

SurilJede 
Dögol beyruta 

geldi 
Beyrut 27 A.A.- Hür 

Fransızlar Lideri General 
l>ögol bugün lieyruta gel 
miş ve General ı<atru ta· 
rafmdan karşılanmış tar. 
Oôgol balkan co1,uu al· 
kışları arasında şeb re gir· 
miş ve bütüıı evler bay 
ra~darla donanmışhr. 

Benzin tahdida 
tı a.zalllJdı 

Şam '1.7 A.A.- Tabii 
şartlara avdet edılmiş o· 
lundvaundan otomobitler,n 
&ünaşın kullanılması hak· 
k:ındakı tahdıdat katldml• 
mıştar. Su talıdidata kaldı 
ra11 emirname general Kat 
ru tarahndan ımza eJıi· 
mi;tir. Husuıı ve um Jcni 
otomobıUerın ayhk ben· 
J.in tay.nleri de ensh s1.1· 
rette arttırılmıştır. 

Neşriyat Müdürü 
Selam ~El..f.Nı< 

C.H. P.Matbaaaı Antakya 

Açık arltırma 1 Gigab kat~: 
Yayladağı icra memur A~takyanın ZeY1

111
1 

luğun~an: . . . . Köyünd~~ Şükrü o~., 
Bır borcur. temını tih yas vekılı avukat ,yo 

fası zımmında mahcuz ,.o· Sadık Dai tarahnda0 .; 

lup parayA çevrilmesine köyden Hayırctbet ıJ1 ~'' 
karar verilen Y ayladeğı· kerteş hakkında A0t~jo 
nm Mey.:lan köyünde va· Sulh Hukuk Mahkeın1e ~ı~ ki dört tarafı Yahya zade yapılmakta olan 8 

,~ 

Hoca galip ' eresesine ait davasında • !"' 
bahçelerle çevrili vn ehli Müddd aleyh MuSJev~~ 
vukuf ınarifetile tamıtmı· tas ı n ikametgahı ıtJ gu 
na 700 lira kıymet takdir olduğundan duru~ııı~,rıb 
edilen 9000 metr~ murab olan 25- 7-941 t1 

Ye ,, 
baı mesıbasmda meyvah celsede mabkeıne 4~ 

. g•" ve meyvasız irili ufaklı mesı u;ın m:ın~I!• y•P 
233 dut 13 incir 4 porta. ile ila .en tebhgat. ~ 111J' 
kal iki asma ve 2 z~nza · dığt halde gel ınedı rı ~ 
ra~ ağaçla taş ve kireçten hakkand-t giyab kara gıi' 
mamul bir {Özden ibuet karılmasıno ve bU ete 
böcek evini bıvi bulunan kararınında yiııt · gaıeflıııı 
yamlc bahçe denmekle ma· tebligine karar ~401 
ruf bir kıta bahçenin tama olduğundan usulu11• ,bı' 
mı sekiz ıebim itibarile 401 inci maddeler• iv' 

f. k ... aıJ!l ( 
sekizde b"r sehmi açık art mına t~v ' an ' b e ıl 
tırm:ıya konulmasına me':> istida il~ mıb,e:Pt!f ~' 
ni 29-8-.. 941 tarıhine etmek ve duruş.ıJJll r• 

4 "bıııe fi' müsadif. r.uma günü saat 9 18-9-9 1 tarı 11~ 
dan.12 ye kadu dairemiz yan perşembe gu eııııel' 
de birinci arttırmaları ic· 9 da oıahkemeye ··~derııı 

'ra .edilecektir. Arttırma v~ya bi.r vekıl 8~18k~' 
takdir edılen kıymetin yüz naz aksı balanda ıe r' 
de yetmiş beşini bulduğu da k.ınuni muı~e 0ııı 1 

surette alıcı namına ıhille lıcağı ila ıeıı teblıj L'• 
:aı icra kılınacağı aksi tak Alaka 1'~ Je 1 
dirde son arttwmın tac.h· Saray cadJesıtl 

1 
f' 

büdü buki ~almak şarüle numaralı dükkan• ıorY 1 .) 1 
10 gün uzatılarak 9 - 9 - ğımı ve parasını d'' v 
941 salı guoü ayni saac ma verd.gim 11511 setııı' •ıo 
larda ıkinci aı turma yapı· ·~ ....... - ·6 ·pa.slaC1 .J/ı • k 
ıacclkttr . ::lrlt:r,na p ~~ıu ~IJ~~~lı11 
para iledır. Arttırmaya vel yüksek tektıft~,ıı•1 

1 
ı 

crırmek ıstıyeuler nıukact· k' ye 1rıe 1t• ' 6 
. d . naıı ıaıse ~,, 

der kıymetin yuz C) yedı d . l d u~ ıılcfliJ ı•' 
buçuğu nisbetinde pey ak ugu le e oıı:J1' .. 

· zı olursa ona aııv çaşı vermeıen veyA ulu· . 
54 
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11

' 
ya bu u ımaz ııJ 1, sal b&r bankanuıuı tem&· l " eıı ,,, 

nat mektubunu ıbraz et· ba uzata ara lı' J 
etmeleri lazı ndır Hclkla ranın uzerınde r•;ıll 

'k ' "b 1 a ,~ rı tapu sıcılıle sapit olmı ve ı ı ı a e 
11 mıyan ıpotekli al11cakhlıu· fark ve geçCJlf"'' 11 

la dığe:r alakadarların ve içın yiııde t1eŞ tJı.I~ JI 
irtıfaıc hakkı ısatııplerınıu edılerek ayıactı c:J.J' 
bu hakları ve huşusıle fa · c .= t kalaıaKs1ı ı 11 O 
iz ve masr~fa daır 'ıddia· ce tahsıl oıunııı' ,,(", 
!arı ılan tuıtı ndeıı .tıba· lıye rüsuınLl ve J'~ 

• . j 1 , j '"''' ı ren l) gı.ı.ı mıJuu · t e ua· rc.tı atıcıya aı ıc 1, 
iremıle "udıruıdera aksı la 111 ,ıluaıataıcıı.ı dtı' 

b Il ı•• ' halde salfş edehnin pay· '.l4·7·9 -U tar• .-~'",. 
z;Jt:ı 'il" laşınasından bar,~ ltulırlar ren <l41reuı• 1,ııı ı 

Keııduıne ıbtt1e olunan ıundurulaca~ 1 ,,ıı 
1 1

• d b l l vo0 11.JJ il ıtJJ" A•'' a.unse er a v~ya verı en 7-ı "'" 
ut• ...ııf menıJ hitamında parayl dosyamıza ıJl ,ı .... 

b 1 k t - ıl tı ıJ' vermezse ı IJC:: ar arı ei~ ed~n ma ucu 111 0 

holunıuak kendııin<len ev ç:Hl ~trl ı la 1 0 
, 

8çP 
Zahire ve ah~~ap satıl 

r .~t d 4L~f ıJ !tcerJıtrngır.Jaıı 1'· ,r 
Cansı 1Kılosu Adedi ı.. ı 1 V 
tluğday 33 8 ~ 
Karışalı; Arpa.duı69ı oO ~ 

'20 ~~ Kiremıt _3uOJ J oJ· I 

• ıJoJJ ıJJ oJ 
Ustun 2 6 oO 
Murabbaa ıou 25 O 
Ev.enl;azı 30 ~JıJl 

'( l-kanda ismi yazıla köylerde V.tl(l or~ (il 
şık arp• Vd dttra, kıre ,nit ve ev e.1kıı• çıl' 1 

tarihinde.ı iti')aren 15 gün mJddede 8 ı 
ı mabalı nde Siltılı17a çıkıırılmıştır. .. ı•• , .. 6 .. ,,ıJ 

.Arttırma 2 - 8 - 941 Cumit ~si ~u 
1 Oetterdarlıktıı yap1lacaktır. ,

11 
/~ 

Sataş bedeli p~şındır. f cltip o la ı~ 
1 

, 1 ı 
buçuk p~y akçasile bir hkte ,,muracı;ıat ,. 


