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- SAYISI 2 KURUŞTUR 

~aşvekil Karsta 
~racoğlu köylerde köylü-

nun d·ı ki · · ·h 1 e ennı ve ı tiyaçla-
1< rını dinledi 

k"t ıtrs 2 A.A.- 31 Ağı t t S 
ı· tdeıı B . ıs os a arı Kamışlun hare· 
'llıiz tııı·ar aşvekıt Suracoğlıı vilayet hududunda Vıı-
~.llardn k~n~~rı.kar~ılunmışlır. Buşvekili!lliz g çerken 

1
\tir. Y ıle konuşmuş ve ihtiyaçlarım dirıle-

.Oün su 
llııh 1 . at 19 da şehrimiz~ gel · · . 
~l ye lrııı cnauh ı· d ' en sayın mısufırlerı-
ı· il \'e bir k l a ın e komu tan, askeri ve mülki er-
~ll. geç olıo' a asker larafıııd -ın selamlanmıştır. Yok· 
)o duran h :•na rağmen biiyük caddAoin iki tarafını 
) "Ya Yörü a ın alkış. ses'eri arasında bir mUduet 
,.,arı hatkı/~,no Balşvekıl kendisini tezahUratle karşıla-. 1 
~ooı1. asi smız diye lı 1 • t • •rıe biner k . ,, . aur arını.sormuş ve oto l 
laa getrniıııt· e ıkametıne hıhsis e.Jil~ıı Vilayet kona ' 

y ır. 

18 Aylık itha
&(ı latımız 

Milyo ı· ık . 
1. n ıra ı lngi 
il oL 

~ille eşyasıdır 
~il ara 2A.A.- Stelin 
~ a dahil memleket

ru,.ıc' .._ b, ıyeye bu sene 

Valimiz Soyer 
Bu sabah Hassa ya 

gitti 
Valimiz Şefik Soyer 

bu ~abah hassaya gitmiş· 
l~rd.ır. Valimiz akşıun şeb 
rımıze dönecektir· 

·~• ~flrıdan Haziran ;&o-
Gt~ ı· •dar 86 milyon Süt yağı ve nebat 
~ e:'•lık itbal~ı Yapı!- yağı r.asıl kullan:lac ak jl 
t llılQ~lce bildiririlmişti. Ankara: 
1 ~ ~ 86 ahn Yanlış joldu 
ı~t Y~kn milyonluk ithu- Memlektılte istihsal o'u 
"ttııcıa rıunun 1941 yılı nıın süt yağı miktarı bu 
~~tıııı ~ 1942 illı Huzira günkü ihtiyacı karş.ııyıı-
d aylık n~~~ kadar geçen mamaktadır. Bunu göz önü 
~~~lt •I UUddete ait .,1. ne alan Sıhhat ve lçtimıti 
·~~k· aşılnııştır. Muavenet Vekilliği kalori 

Q ıl V f bakunından aynı vasıfları 
•: . e ayinler taşıyan nebati yağların kul 1ı~ llıtııyct B k lanılabileceğini, yalınız ta· Vtı4 ll flefik ·~şt olmiserlc· ze &ebze butunmıyaıı Z"· ~l Yetirıe a ~ staabul .. 

~ erden , rnuavın komi· ~anlar~a nEjbati yağlaru 
l'fia11 lJ Asını .Erol yuıde yırm i be~ ll'iibetin· 

~· ı\ııta1 rf~ Komitierliği· de süt yağı da katılrnusını 
~~~tu :-.ı y udaıı polis nıe- ilgilere bildirrY!iŞtir. 
~~ l"ercır " 
rıı ViıAy .. tiı ~Jzaıp terfi- Cebrail tepesı· lır111l\ıinlj~i oıız. Komiser 
~· 0 

ne nakledilmiş- Bir anıtla süslnerek 
~ lqatifte 
:ıı de l• Yapılan nakiller· park halıne get:rile 
·cı" •••ıtrd· k 
ti ~uru z· . ın Oı ta okul ce 
~llJıı ekk'Ya .Kılıçözlü şeb Haber aldığmııza go"re 
'ıt~t l k lısesi T" k 
~ ltıen)iğ· uı çe ş~hrimiz Cebntil tep .. .si 

!Mir. ıne nakledıl· bır anıta sUslenuek park 

ijlJ" halinde getirilecP.ktir. 

g~~y teslim müddeti hakkında 
Vu~~!~Yil Makamından 

L. tı145 8 ıcaret Vekaletinin 31 8 942 crüıı ve 47681 
ııı~ 1 ııyılı tel . l . . o 
t~.,_eetirıe baıvlı dağemı~~rıl~ Vılfiyetimiz kazave na-
~balatırıa bıı~h bilO koyıer~~e H~ssa ve Yayladağı 
~ı .. !it tniktarl mi um koylerm lıorçlundıkları hu-

.. ~ arının a ını t k' 
Yhlt rton k eş ıliltına teslim müddeti· 

una adar uzatıldığı. 

3-7·11 

Resmi 
tebliğler 
Alman tebliği 

B-3riin 2 ,A A.- At· 
man tebıiği: Annpanın 

ct>nup doğusurı hı :düşn!a· 
nıu tahkim edilmiş dağ 
mHvzilerindeki inatçı rnuku 
vt-metine rağmen Alman 
ve Romen kıtalarının iler
lemesi devam etmektedir. 
~talingrat önündeki çelin 
nıuharebelerden sonra ye 
niden toprak kuzan.;ları 
temin ettik Şehrin şima
linden VoJga nehrine ka 
dar ilerliyen süratlı teşek 
küllerimiz dilşma• ın pek
büyük kuvvetlerile yap 
tığı nıütc.tddit knrşı taar 

ruzlar& püskürtmüştür. 

Kaluganın cenup batısın
da ve Rijıiv çevresinde 
Husların müteaddit :nevzi 
i taarruzları püskürtülmüş 
ve düşman toplulukları 
topçu ateşimizle ve hava 
kuvvetlerimizin tJarruzla
rile dıtğılmıştır. Ladog;
gölünün cenubunda düş
m.mın mükerrer taarruz
ları akim bırakılmıştır. Al 
man savaş uçakları gece 
ve gündüz Moskovanın 

şimal batısında ehemmi 
yetli bir demiryolu merke 
zine taarruz etmiştir. Bu
rada iafilAklar ve yangın· 
Jar :nüşahade edilmiştir. 
Dün ge"..,e Rus uçakları 
Polonya ve doğu Rusyay.a 
akınlar yapmış ve bilhassa 
Varşovanın iskan mahal· \ 
lelerine laarrtızda bulunmuş 
tur. Burada miiteaddit yan 
gııılar çıkmıştır. 

Yur anistanda 
Tifüs hastalığı başlddı 

~ofyu 2 .A.- Atinu 
dan gelen haberle göre 
Yumıdistando tifüs hastalı

~' başlamıştır.Pastlir ensU 
tüsü Profesörlerinden40F'run 
sız hekimi Ynaanistnna 
gPlmiştir.Doktorlar gündo 
40 J kişiyi tedavi ediyorlar 
Enstitü Yununistana 400 
milyon aşı tahiis etmişlir 

JAPUNYADAKI HAHP 
ESıRLEIUNE: YlYECEK 

Gu. DERlLIYOa 
Vıışington 2 A.A.- Ja 

ponyaJaki harp esirlerine 
tarafsız bir vapurla yiye
cek maddeleri gönderil· 
mesi teklifini Japonya ka
bul etmiştir. Bu maddeler 
Amerikan Kızılhaçına ait 
gem!lerle gönderilecek 
ve muayyen bir yerde Ja 
pon gemilerine aktarma 
edilecektir. 
l~GlLIZ.MALlYE NAZı-

RlNI~ NUTKU 
Londra 1 A.A.- İngi

liz Maliye nazırı Dandide 
söylediği bir nutukta j'İn· 
gilterenin mı:li cephesi::i 
anlatmış ve d~miştir ,ki: 

-Mali cephe sapa sağ
lam ve ayakla dr.rmakta
dır. Senelik kazancı iki 
bin sterlinden fazla olan 
larin elinden bu fazla rnik 
tar alınsa bile bu senede 
30 mi'yondan fazla olmı· 
yacaktır.,, 

Alman uçaklari 
Rus münakale hat 
larını bombalıyor 

Bertin 2 A.A.- Aske 
ri kaynaklardan öğrenilJi 
ğine göre dün kuvvetli bir 
Alman suvı:ş m;ak lt>Şkili 

davamlı ve tesirli bir su· 
rette Hus mUnakfile hat
larını ve St ılirıgrat, Holdo, 
Kamişin demiryolu üzı;ıria 

deki hedefler: l o nbnla· 
mışlır. Bir ktş r u.;:ığımız 

Volga de'.tusında bir Hus 
petro' gemisıni batırmıştır. 

Mısırda lagiliz mevzi
lerin~ karşı Alman ve 1-
talyan rnotörlü kıtalarının 
taarruzunda drişmanın 30 
tankı tahrip edilmişttr. 31 
uğustos ve 1 ~yh11de ya· 
pılan muharoobler sırasın· 
da Alman ve ltalyan avcı· 
lan 51 lngiliz tayyaresi 
düşürmüşlerdir. .Bundan 

· Bir çok Rus taşıtları Lado 
ga gölü üzF.!rinde yapılan 
Keşif uçuşları esnasında 

başka 4 1ngiliz uçağı da 
karşı koyma topları tara 
fından düşürnto ıüştür. 

Akdenizde bir Alman 
Denizaltısı kafilede gideı; 
4 bin tonilatoluk bır va 
pur batırmı:Jtır. lngiliz ha 
va kuvvetleri dün batıda 
işgal altındaki topraklar· 
du yaptığı dağınık akınlur 
da iki av uçağı ka~ bel· 

bombalarla batırılmış ve-

ı mişf r. [JLı.ı ;_{.>CH l.ıgiliz 1 

lın\'J kuv\·t'lltr l'dJasinn ve I 
s ı: h •vz .sının r:nü:ünd lit 
y .. r'eriıu t ı ı:ruzlard hu ı 
Jıı 1 uştu . ~·vil halk tara 
t'Jll J J k yıp!ar vardır. u:1 
lıttss ı Sarlanlende i~kfüı 
nıahdlleleriudeki binalaıda 

hasarlar olmuştur. 

perşembe 
Aoo şar!lıtrJ : 

Dahil1 yıllığı 5 ıir" 
Y b-. ı ı memleketle!' ... 

6 lir" 
115nl rı" her kelim•· 

sinden 5 l uruş lınır 

1 

Ucret peşindir . 
G ilnO asçsn a11yı1ar • J 

10 kuruftur 

M;hver gemi 
kayıplar·ı 

lngilizlerin batırdığı 

gemiler iki milyon 
tondan fazla 

1sl~Pnderiye 2 A.A. -
Hö1t,,.riıı hususi muh ıbH 
bildiriyor. : lb gün nf\şre• 
dilen rnkaınlar lngiliz hu· 
va kuvvetlerinin elde el
liği muvaffcıkiyetlerin ge
nişliğini göstermektedir. 
Şimdiye kadar Letırılan 
~ernilerin llınajı 2 !milyon 
250 bindir. Bu rakamlara 
İtalyan kayıpları dahil_de
ğildir. 

ltalyanların harbe gir· 
diğLtarih olan 10 Hazinın 
94D dan bugüne kadar 
Mihver deniz kayıpları 2 
milyon 366 bin tondur. 
Hu müddet zarfında balt· 
rıl:n gemile: arasında 9 
krovazör, 50 muhrip ve 
torpid·> vardır. Bunlardan 
başka daha bir çok gemi 
ler batırılmışsa d'l bunlar 
bi1dirilmemiştir. 

s 

Pasifik harp 
konseyi 

Dün B~yaz Saray 

da toplandı 
Vaşington 3 A.A.-

Pasifik harp konseyi dün 
öğleden sonra toplanmıştır 
Top'antıdo Japonyunin Hua 
yaya taarrnz etmek ilıtimali 
müzakere edilmi~tir. Bu 
münasebetle dern .. çtP bu
lunun 'i'iter Sung hil· 
cumun hır zaman ınt!sel{ıt

si olduğunu söylcnıiştır. 

1.ord H ılifaks konseyde sl• 
r.ıtejik imkaularıııın görü
şü1düğiinü ve Mısır cephe· 
Riııdeki son f ıın liyefüı hahi 
mev1uu olduğunu ~(iyle

miş ve duha fozı11 izahat 
verm<: klen çdiomiştir. 

İrlar.dada karışıklı ki ır 
Brlf.ıst 3 A.ı\. -

B r polis memurunu öldü 
bir s.vi'i•ı id um üzf'r'ne 
8e'f 1ı;~.1 20 <:>Jtrndir gö 
riilmenıiş ı. rgıışalıldar çık 

rn ışlır. Z11·h lı otomobiller 
ccıdJele d "! <lvlaş nakbıdır. 
Bir ~·oıC kadııılnr sokııkla 
c_;.ı dız cöküp ib-ıd.-t elnıit 
birı uhuııi ayın yt'pılmıt 
V<' polis y plığı ııraş•ırma

lurda silah ve cephane d~ 
pulur.ı lıulnıu~hır. 
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1
yaP' 

Gençlik 
ve 

Spor 
Turilıin derin iklerinde 

kayuolnn medeııiyetle.riıı, 
~öken en illetlerin bir çok 
tesirler ve hadiıelerle b e· 
beraber. büyük s1.rnşlar~ 
kızO'ın. alevleri içind ~ ya-

'b • h 
ıııp kavruldukları lıır a-
kik .. Ltır. 

Bu gü ·1 e s e r 1 e r 
karanlık topraklar altm· 
dun çıkarılan bu tarihi 
kııhramanlur, hayretle göz 
}erimiz ünü ıde söylemiştir 

Son asrın karı ve ölüm 
s ·•çı.o; yıkan ve • yak ·tn, 
yerine konmaz felaketlere 
ve ıztıraphıra mal olan s:ı· 

vaşları, savaş t~rihinin o:-
1e kı.ıdar ulaştırdığı Lıci:.ı 
kadrolarıdır. 

Bu gunde yer yüzünü 
kap!arnış oian yaııgı nın dı 
şından içine doğru • baktı
ğımız zıımun karşı:karşıya 
döğiişen'erin taarruz '\e 
müdafaa bditımından na
sıl hazırlanmış olduklarını 
ve her birinin kendi ~ urd 
!arını koruma için fedakar 
lıkları göze aldıklarını çok 
açık ve uşikar gör mf'kle
)' İz. 

Bu acı ye deı in olaylar 
yamacında Türk gpnçl•ği 
ödevini anlayan ve onu 
icap ettiği zaman yerine 
getirmesini bilen bir var

Amerikanın 
askeri kuvveti 
Silah altında 15 mil 
yon,ihtıyatta 9 mil ; 

yon asker mevcuttur 1 
Vaşington 2 A. A. _-=.. 

Jfoberler börosu t.araf1~1da 
dür! neşredilen lıır kıtap- 1 

ta birleşmiş devletlerin 
şimdi silah altında 15 mil 
youdan f ..ı zla askere ve 16 
-19 milyon ihityata 
malik hulundukları ~:ı ~· ığ•t 
vurulmaktadır. 

İtalyan tebliği 
Hoına 2 A.A.- ltal· 

yan tebliği Mısır cephesin
de Mihver kuvvetlerinin 
tırnrruzl. ırı neticesinde İn
gilizler 30 tank kaybetmiş 
tir Alman ve l tnlyan av
cıları 51 Ingiliz tuyy tresi 
düşümıüş'erLir. Bundan 
başka karşı koyma topla
rı 4 düşman uçuğı düşür
müştür. lngiliz tayyarile· 
rj Sici yaya akın etmiştir. 

Bir ltulvan deııizallısı ka· 
yıptır. Biz bir düşıncın de 
niza!tısını batırdık . 

Rus tebliği 
Moskovn 2 A.A. 

Üğ' e üzeri neşredilerı Sov 
yet tebliği: 13ir EylUl gacl
si kıtularınıız Stalingradırı 
şimal batı ve cenup batı
smda di'şm anla şiddetli 

muharebelerde bulunmuş-
lıktır. * * tur. Diğer cephelerde kay-

* de değer ' bir değişiklik 
Bu güuün savaş sh;te- yoktur. 

minde ~:apukJuk, , yeni- HCS CK1'ELEHININ 
lik ve baskın en Ö ı emH FAA:°LlYETİ 
rolü oynumakta<lır. i\1oskova 2 A.A.- !>ün 

Her savaş meyda.ııu- geceki Hus te bliğinin r> kin 
da snoucua kısa bir za· . de Hus ç .. telerinin batak
manda alınması esas ol- lıklardan ge'ı(erek 700 ki 
duğu için,baskına büyük bi r Iometre ) oıu yaya yürüdük 
pay ı·yrılnıı~tır. Bu zarure !erini ve ansızın düşmana 
ti Lirinci c!han harbi do- hücum ed erek yapılan sa-
ğurmuş ve orduları motö- v:..ışla 750 Alman subay ve 
riıe kılmak mecburiyetini e. ıa i n ö!dii .. üldügü ve 
yükletmiştir. birçok malz- me alındığl 

Saldırırın ordularının lıildiı ilmekntJir. 
baskın turzında yapacak la BJBTOP FAHllll\.ASI:"ll) \ 
rı hareketleri, yine yuıd lNFlLAK 
ve ulutu hnzırhğı!ile karşıla 
mıık v.t' lıasmııı baskınla 
elde etmek istediği netice
leri lıoşu çıkarmak çok 
önemlidir. Bu günkü yurd 
müdafa;ısınıu ön planı bu-
dur. 

Bundan Jo!ayıdır k'. ; 
her memleket, kendi genç 
Jiğiııi bu esas üzerinde ye 
tiştinıekte, Heden Terbiye 
si teşkilatına önem ver
mektedir. 

Şunud<' kaydetmek fay 
dalı olacaktır ki; bu bas
kınlar arasında fikir Uz<::- 1 

• rine de baskın •yapan ve 1 
bir m"mleketin tedbir 
al na ve ç:tre arama kabi-

1 

Jiyetin felce uğratmıya ça- '. 

Londra 2 A.A .- l iıJ 
vendde bir top falJ:ikasın 
da infilak olmuş , bır kiş i 

ölmüşl 7 kişi yaralanmışlli 

lışan propagandf! V J rdır. 
Bun i karşı cta ırıeınle 

ket gençliğinin fıkir ve 
beden kabiliyetlerini mora! 
ve fizik b 1kımlar.ıda11 d ..ı 

geliş1irmek onları yetişti
renlere düşen öenrr.. l i öde\ 
lerdendir. 

Uu ödevleri okulJard ı 
oldliğu ~kadar , (;ern,.:lik 
spor teşkilfitlurında yeri. 
ne getirmek kctbildir. 

ş. ucuz 

Uzak,akta ilan T amıra k 
~ ı ca Japon\ar Çinde ia Antakya lem lltt"Dlllr tın aıı...l_Aj)e~ 

luğundun IJ" ev 
arruzlara başladılar Muhat ap : Antakyu!~ın AııtukYB V>' 

~idncy 2 A.A.- Ko- Kurtuluş caddesin<l~ ö ii liı1ın<lrıı: ıııt ,J:'h' 
l , 1-A ntakYil ıııe .• ıı koda : cepht' sinden gtılen Sakir Kavas veresesim f'P 

1 
T ile J11ıt• 

telgrcıflar Japonlar üç gün Karısı Şefika ve oğullan hiııası da 11 1 ,.. ve t• ~o 
süren biı· sükOndan sonrn Cemil, Mimtaz, Alarniddin yoJunun tadiJal·ıt(l]e~e 

l ğ . I . ır f' kS1 j Avustralya ılunn tuttu u ve krıları Besime ve Vedia ış erı açıu. . 350' 
bir kesime karşı. şiddetle für hafta fonra ödemek ııulmüştıu·. Jel1 

hücumll geçtiklerirıi biltliri şarlile 4 teşrinievvel 934 2- ı<eşif ve ~ 
. . l 'ıru 64 kuruştur· ııı efl liyor. Japoniarm bazl ılt rı tarihli noter senedi muci· 0 

mevzilere gir!!!eğe rnuvaf· hince murisiniz ölü ~akir 3r- -İ~ksill~1.~ü 933~ 
fak olmuşlardır. Fakat Kuvvasın Memduh Alka- 1942 cuma gı.J·]ediYe ~ 
başlıca mevzil~r sağiam yadan almış olduğu 200') da Antakya O: .. pılııC' f. 
durmaktadır. E5u~ muha altın lirasını vadenin hitu men saıoaun 1e( (lıJ 
rP,be Japonların anakuvvet mm<f rağmen ödenmeme- 4- lsteıdı . f~i A 
terimizle karşı'aştıklnn za- sinden naşi tat:sili zımmın · kı keşfıf dS' 

man cereyan edecektir. aıt evra ferl 
INGILTElU~YE GELEN da alacaklı dairemize mü- ya !~ele~1i~~er· teJll 

ruC<_aatla icrai takibatta bu- d~ görebı ır . ~1;at 
KANADA KUVVETLElH l b. S- J\..10 va ıJQtıır· 

r lunlmuş: o nıasına ınaeu l' r ., L ondra 2 A.A.- .Ye- . 35 kıl riO 
rıi bir Kauu la zırhlı birlj- namımz:ı çıkarılan ıcra em 2676lira ı~te[{Iİ~ıtl• 

d k rinin ikametgahıoızın meç '•Bı -! ğ"i deııiıaşırı Kan:! a uv lıul oldug~ uadan " bahisle d sına • 
.. caret o a d .. ir ... ,ıı vetlerine katılm!!k uzere 

1 1 
" ,. 

bila tı:;bli!! iudt! etli miş o nıa ı d ıdarını:ı ıJl' ~ bir Iugiliz limanına çık- ~ . ul n u .akl;1lt te .-11~1"' 
sından icra ve iWis kanunu ı e muv air ev•~_,,. 

mıştır. Seyahat hadisesiz nun 57 maddesi dı.füll etile dediklerine d .. t -veBl 
. r '·ce Jır· geçınış ır. hukuk usulü muhakenıeleri pite v;; eh ;J Uiı.J ı ıJl" 

BIR Çı~ ZAF~.Hı kanur.unun 141 ve mütea raz etrnc~terı 11.15 ~· 
Ç~nkinı: 2 A.A,- Çin k:p maddelerine tevfikan 3.7• ty1 

tebliği: · Çin kıtaıan bu baptaki tebliğatın ilanen B 1 k avı . 
Kiyaagsi çyaletiuin meke- y::ıpılmasıı a karar veril- a 1 edeS~I 
zine 4s kilometre mesare- miştir. zaY 

/_ L _A jll • 
de bulunan ukaoyu z~p . Ilan tarihinden itibaren Hata~ peft!~ııııı1 .. 
tetmişlerdir. Japonlar u· iki ay zarfında dair ·mize .. 
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rada bozguna uğr.ımıştır. müracaatla borcu ödeme- Akgo 3Jı 1' "rt 

ilan \ 
O n. Yolları 6
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.mcı ! 
iş'tıto e Arttırma ve el\sıltme 
Komisyonu re'.sliğinden: 

lskenderun lslıısyonun 
da ihzar edilen 90JOO udt"t 
parke taşın1ı1 3600 Metre 
murabbaınJaki istasyon 
meydanına d<'şeme işı 21-

9 - 942 l&rihinde p ıı zarle 

si günü saat 16 da Ada
na 6 ıncı i şletme müdür
lüğü binasında açık ek
siltmeye konmuştur. 

Beher metre ruikabın 

döşf::nıe işçiliğinin ınu

ha nmen bedeli 70 kuruş
tur. isteklilerin nüfus cüz
danı, ehliyet vesikası ve 
1&9 liralık muvakkat te
minat ile tayin edilen gUn 
ve saatte komisyon reis
liğine müracaatları Hlzım

dır: ;;:.ırtnam~ ve muka 
vele proj '!leri işletme ve 
iskenderun istasyonunda 
parasız görülebilir. 

Satlık yazı ma~ines i 
Kullanılmış bir yı:zı rna 

ki nesi satılmaktadır: Al
ınak isleyenlerin Vilayet 
Daimi Encümmı kalemine 
mürac.1attarı 

Kayı p mühür 

Adıma rnuhkı1k zati 
' mührümü kaybettim. Yeni 

sin kazdıracağırndan eskisi · 
nin hükmü yoktur. 

Sarı köyden 
Mihail Kesel'Oğlu 

niz veya bu müddet için· kilerinde B ydi19 f 
de itıraz etmediğiniz Lıkdir hakkı ile s~bill1i6~,,e~ 

1-10-942 tarı ilV~..ıl de cebri icrava devanı o a .. r ll'"', 
J .. • ka <> f ..ıt! 

lunacağı tebliğ makamına taıınınA 1'r lı1'llf 
kaim olmak üzere fü\ıı o detle kapalı ~oJJ11 b'ol 

arttır maY\ k ııııJ ~~· 
Üç sene ı ı·r'• dır 

lu .. ur. 

ilanen tebliğ 
Antakya Asliye hukuk 

H!lkiml:ği nde.t: 

Antakyada Abdülkadir 
kızı Nazime Vekili Avukat 
Cemil Yurtman tanıfından 
Anta kyanırı Şeyh l\leh
met mahallesindc::n Meh
md kızı ganime Süveydan 
ve Ayuş genco, ,\li Hoca
oğlu, Zıhide. Oudu, Tahir 

Fatm~. Lutfiye, l\lehmed, 
Abdo, Abdülkadir, Cemile 
Ayyuş Hiineyno aleyhleri-

.a.ne ikume olunan tapu ip
talı ,Pavasınıa icra kı 'uıan 
muhakenı€:simle 

l\lüddeialeyhllıt den Ha
san kızı Fatmay& çıkarılan 
daveliyenin medir.ed13 o'du 
U-undaa ve mahalli ikame b 

ti meçhul olduğundan b ı 
hisle bila teblig iade eJil 
miş olduğundan kendisine 
ilAne 1 tebliğine mahkeme 
ce karar verilmiş ve n_ıu 

bakemesi 12-10- 942 pa 
zartesi günü suut 9 u la 

lik edilmiş olduğundan lıu 
günde mahkemeye gelme 
si veya kununi bir vekil 
göndermesi tebliğat maka 
ruına kaim olmak üzere 
ilan olunur 
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8 ~20 1 Jir1 .ı r 
bedeli ' 639 ,~~w 
kat temiı.1at .9 94Z d~ 6 

l\ıale 26- t t 1 ~ıır ~ 
. .. u" saa , .. ol ... ~ 

tesı gu ., apl•" ,~,..., 
terdarhkta ~ ııtllP 
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Teklif Ille Jı 0 ~ 
k81'8 ıı' 

vi zarfla~. ~aııt .~ d8 
hal~ gnnu :; ~llbıl'.~ıı'' 

. kbUZ [ll il eJıl 
ma 1 ıJJ 
der ığıi t ·s J fi 
caktır. . g6Jl ~şl8 

posta ıle "el 1 
6
l 

· · niJıtl.ı t fıO teklıfleı .. sıııı ıJ' 
. d bll '1( ... d 

atın en ·ş .. tıl"' < 
kadar geırııı 1'ıtP' / 

A şekilde rıJS ~~ ' 
nunı ~ ı1l Jır· .,ef) , ı 
ması hıZ1 ~ ,, ,ı;ı) _ 
ki olabileCe sıııt \ 

. · uore ·1e ı r 
naza!·ı,.. ıtı deııJl•."e ~~ 
tır. Harı, . te~lıı ,.. 
m asnıftar ıs e 1Jt3~;1 

~artm.ııJl .. ,ıOı; 
·~ rdil 

varidıı~. ~ u 6,ı' rele bılır· ıı. 9,1 ı.;ı( 
=;J' O••" 

r11 ~~ 
KayıPrııııtJ!ı f" 

A dırıJ3 ttiı:ıJ •ıllY 
·'"' be iS'" 

rümü kaY i' 
dllll 

alacağıcll tle' 
l·tllr · tı' A'1 

mü yo" a Jtlı.ı 6'r~ 
Kantar .. 'ller 
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