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' l isovukl r 

Bazı evlerdeki su kontörle

ri ve bir k~sım borular kınldı 
lieş gündent eı i başla 
oı n çok ş· ddPtli ~o· 

rlil1g fi diln ak~an a 

t dPvem etmiştir. Hn 
~ dun , kşam lıulutlan· 
~ ~ 'llrnakln ~ovıığun şıd 

biraz azalmış ğibi· 

bevam etmekte oları 
'ld:ı~ı· ı sovuklar, por a 
llıahsuliinü harnp etti 

gibi bir kısım ağaçlara 
'~.arar vermiştir· · 
Uiğer tarııftan soYuğun 

~(:ti yfüünden evlerin 

bir kısmında sL. kontörle 
ri patlamış, ş hirdeki su 
borulm ından bir kısmı da 
kırılrnışttr. B Led y~ Bu hu 
sustu icap eden tedoir er· 
almış bu\unnı ıktadır 

30 yı\danhPrİ eş• gl> 
rülm 0miş ohm b~ı soğuk 
dnlgas1 çiftç lµ,ı i SP.vind rmiş 
tir. Onümiizd ·ki yıl mah 
sulün ~ok bereketli ol • 
Cdğı çok kuvv"t e s ml 
rnuktddır. BölgemizdA e 
kim duru•nu da çok mli 
kemmeldiı· ve geçen yıltt 
göre iki katından fazladır 

~~....!!~~!!'~ --~· 

1ernurlara kolaylık gösterilecek 
.Ankara -haber veril 
llıe göre hükumet, ha· 
l Pahalılıı'bna karşı bir 
bir olmak üzere ıutı· 

ijrlara. 3 maaş nisbetin· 
~ avans verHm~si etrufın 

1 tedkikler yapmaktadır. 
"rtıurıarın avuns olaruk 

'iC.cıık.tarı 3 maaş tutarını 

~rti Grupunda 
Vekillerimiz izahat 

verdila r 

Ankara 7 'A. A. 
'nhuriyet Ilallr Partisi 
'<!lis Grupu dün topl<ln· 

t ~ Ye ilk olaıak kilrsüye 
·ı~n Hariciye Vekilimiz 
~J(rii Suracoğlu son haf 
t qrın siyasi durumu hak 
ltılııda heyete izlhat ver · 

~, bundan sonra Miiıuı· 
~ aı Vekıli ile ~ittarif V c 

1~1i sorı gUı1lerde şid 
~~llı Soğuklar yüzilnden 

, '<1.1..1 gelen lr ıı kuzala· 
ftı'lj ~aurif iş eriıı · d 1ir 
ı1 ~t·lSSı.ıl ızaluıl vt·rnıişler 
'<lt. 

Dokumacıla r 
~it it 

l\ooparatif kurdular 

"'·~ !Jok1Jmacılar bırl'ği 
y .. rinde bir karnrla 

4di nrulatı~ıda b;r Koo· 
"4tıf kurmuş ve Koope· 
lıf dünden iıfüaren fdali 

ödiyebilmeleri için bazı ko 
loylıklar dü~ürıülmektadir. 
Avans p11 anın on sene gi 
bi uzun bir ıamaııda ve 
muayyen taksitlerle öden 
mesi de bu aradadır. 

Avans paranın on ~ ıl· 
da ödenmesiııe bugfüıkü 
fevkalade (urum kıılktık 
tan sonra başlunac..ıktır. 

Üğretmenle-
• nn 

Bir örn~~k elbise gey· 
meleri için inceleme

ler yapılıyor 
Gelen haberlere göre, 

İlk ve ortu tearisat öğıet· 
menlerinin kıyafet meiele 
si üzerinde ehemmiyetle 
durulmakla ve l arıf V />. 

kalet i Lu met> y ı tetk ık 
etınekl1>.dir. 

Öğrt-lrueol rin okul 
ic_:inde ö. ııek "bise giyme 
si e.s~s ilıbaı ıy1e kar .. ırlaş 
mıştı . Yalnıı bu albiseniu 
şel~lı iızerinde <lurulıu&k 
tadın. Kadm öğrt tmenler 
dP. bu k ıy<la tabi tutulu 
cakt.r. Mtıkl p dışı 
müstesna hiç bır öğı ell'lf"D 

ok~.a çeşitli elbi e i tı gele· 
m~yec ktir. Vekaleti ı alı· 
cdğı kur rın yakın zunıan 
da okul idıır~siııc tebliği 
muhlı.: meldır. 

SAYISI 2 KURUŞTUR' 

R zve 
~~~~~!~~!?!!!~-~3--~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!elt~&Ll!lll ... 

Afrika meselesi RUSLAR GORE 
Almanlar çok 

Beklenen nut 
kunu söyledi 

AMEHIKAN DEVLET 
HEISI ~KLI\ DURGUN· 
J UK VERE ' RAK ~M· 
LAHDAN BAHSEDIYOR 

V, şington 7 A. A. -
Ci ı lJu reisi < zvelt gün· 
l rd nberi bekl~rıun önem 
li ı unu dün parlamen· 
toda o umuştur. Ruzvelt, 
bu ııvıışın mut efık'er le
hin b le ceğı e d iı· Amo 
rıkan rnı.le\ıne ktsin maııç 
verdıkten sonra. Berlin 
ve Tok odaki FJşisllt'I' ta 
rufı ıı ateşe veri en diin 
yanın dehşet iç nde ·kıvran 
dığıııı, fak..ıt dünya barışı· 
m öl lürmeK maksadıle cı 
D1)et işeyen erm mutlaka 
cezularıı ı çeke~ğini, şimdi 
Uzukş:ırk u bil· tı.ıkım mu 
vaffııki. elsızııkl rin s va 
şın sonucu uze. nde mü s· 
s r olmıyac ğmı, bır araya 
ğe en l6 ıa l1ctın d şnuına 
en ağır ddl' eler indirece 
ğını sö lem iş, sozleı ine 
şöyle d vuru etnn~hr : 

Hıtl r, düny d ı mu· 
kaddes i up yer ne i\ld) ın 
Kilrnfi ··Hit.erm müCödel m 
udh k lct ı" v • s 1ıp yeri 
ne g nı.ı ı baçı ve yalın 
kılıcı koymctl< i ~tıyor. Ame 
rılrnn millet niu üdınd Höy· 
Hl) oruın ki, düş ana k.ıı şı 
her bakımdan üstunluğü 
nü temin edec .. ğ z. Müm· 
kün olduğu kadar top, tay 
yart:, ve gemi yapmak ın 
zınıdır. Uuna uaşl mış bu· 
Junuyoı uz. Bu yıı 60 bin, 
golce k yıl 125 o n t.ıyyu 
ıe y p..ıctğız. u yıl 45 \.nn 
gel cok ~ ı 7 5 bı ı t n k: y \· 
p c ığız Tana e kjışı my 
m ıı top urındau bu ) ıl 20 
b n geJecek ~ ıl 35 bin ta 
ım )8pı ~u ı ıçın leJbi.rlı:r 
a ınrnı~ur. Uu yıl yapıl 
c:ak 8 ııı .yo.1 tonlut. gt.: ıi 
y ' 1 ışı g 1 c. ~ yıl l 
mıi) on lun gı;mı m~ cdıı~ 
c tir. Butüıı f IJ ık ıı ı · 
ınız s ıVbŞ =ııu zeıuesı YH)' 

maK için ça ı~CJI tır. 
Ge t;CAJı< yı s vıış bmç · 

si m lli g l rıru z n ) arısı 
olun 5b m iyar olttr ola 
c k ır. Hu s \HŞ lı p ~eklin 
s.ıv ş ı , l\.ayb dıltn tup -
r, k tekr ır 1:.lı.ıı . F. liat 
kı ılı un v k ele geçır • 
mek mum l gı dır. 

Vaşington 7 A.A.
Fransanın Vaşington elçi· 
si Amerika Hariciye azı 

rı Kord .. lhrıl ile vıtrım 

saat süren bir göriişme yap 
mıştır. 

El -;i kendisinden beya 
nal istiyen gazetecilere bu 
görüşmede Afrika mesele 
sinin konuşulduğırnu söyle 
mekle iktifa eylemiş 

tir. 

MJSIRL~ VIŞI ARASlNDA 
Kahire 7 A.A.- Mı· 

sır kabinesi dün yaptığı 

bir toplantıdan som·a Ka 
biredeki Fransız Elçisine 
b r ııota vererek Mısır hil 
kO.mPf n:n Vişi ile siyasi 
münaseb .. tım kest;ğini bil 
dirmiştır 

Jı\PON Cı\ZETELEH1Nl~ 
NEŞRiYATI 

Tokyo 7 A.t\.-'•Jnpon!! 
Tay mi ,, g ızetesi y zıyor: 

~ ng purun Japonlar 
tan f1ndan ;şg,Ji -tehlfüe 
s· ~ vu<::t a'ynyi dn tPh iko 

y~ aüşürmüştür. Avust l 
Y" : rtık lr gHtP e il· i ~isi 
ni kes r • kr dı h şına 
\0 m•stakil oiar k yıışa-

mıwı dilşUnmesi z•ırıınnı 

g u· ir. B 1ki d • hunu 
gör c ğ'z. 

len bütün kaynaklarımız 

biziml0 hirlt-şen 26 illet· 
le bt'raber düşmana d r · 

bel ind'rncektir. Bnlı ya 
nm kurf's uin mi:dafııasına 
na ışt' ak edeceğiz. [ ğer 
Japonlar, intihar filolarile 
hize hilcum edPrıerse lıu 
bizi kodmtmarnah Jır. 
Bize yupı an şevl r miırd~ 
h.:p fa"z le fod cdece.ğ;z. 

Bu SdVliŞ ne zaman bi· 
tecekt'r? 

Bı1 soı U}a cev p bısıt· 
tir : l\lmurı \ftar'znıi-
ve 1 tl rizm ıkı ınc ya 
k <l r s v l~ d vnm ede 
ceğ z. {ıtıe y1lı:ılmadıkç 

hiç b"ı b rı~ ı l" ıfın· kabul 
etmi cc g z. Çörçil ile ben 
bu h•. ·ıs a an aşmış hulu 

nu oruz 
Bız düny .ıyı s ı ellt-ıı 

kurbı nıak i\.İıı nıücad .o 
00 ~o , z. Jstık u ıt 1 z 11,,."n 
v .ı"tılc ) b..ı1 rı ı 11. nasıl 
mııecıdele dtı\e s b z de 

ağır bir hezi
mete daha uğ 

radılar 
l o dnı 6 A.A.-Resmi 

m ıhfıll.!ro Mosl<ovsdrm 
gd n hab rl 1re göre, Sivas 
topol müdaf !eri ~eh in mu 
dafau h rıtl8Tınf1 girmiş 
ohm Almanlaıo çok ağır 
)rn} ıp ı r \ ı diı miş 'e bir 

ı Jay Alaıan askerini boz· 
gun. uğratarak 6(0 kişiyi 
öldiirmiiştur. 

lstol tıolm 6 A.A -
Rus k ıyımkln ınd· ıı burn 
ya gelen haberlere göre, 

1 
Rıcı kez ceplıesinde !OH Al 
man mi frtıuıside Mojaisk 
den atılmış ve iki gün şe· 
hir sok oklarında cereyan 
ede'1 kanh savaşlardan 
!Onra Hus ordusu bu önem• 
Ji sehri de geçirmiştir. Mo 
jaisk Almanlar için çok 
<>m r 'lidir. ve Moskovaya 
yııpı n ta ı ruzun merkezi 
ni teşkil e:tm kte ıdi. Şe
hir .. ıevler iç"nde yanmak 
tadır Rua gazeteleri bu şeh 
rin geri ahnmasınm Rus 
ordusunu zaferden ıafer 
koşturacağını yazmaktadır· 
lar. 
KIRIMA A~KER ÇlKA· 

HILDI 
Londra6 A.A.-Gaztte·I 

lerin sa"TaŞ muhabirleri, 
Kırım yarım "dasına. Rus· 
ların asker çıkuı ma işini 
incı<lerk~n Karo;denizin 
meşhur fırtaııaları ve şid 
detıi 1ipi altında Rus as· 
kerleriııin bir ellerinde 
bomba, d'ğer ellerinde 
tUfek olduğu halde kendi 
)erini buzlu suya ntmaJ .. ta 
hiç tereddüt etmediklPrini 
bildirmektedirler. 

50N UEKIK~ 

Ruslar 
57'1. KASABA VE KOY 

Gh.Hl ALDILAR 
oskOVd 7 A. A. 

Hesmi Tehlığ : 
Kıtn rım z" hütün c 

he ho~ 1.ıncıt ileri ha"c 
d v m eylem'ştir l'uarru 
zun başmrian hl' i 572 kö 
ve k ısn\Ja düşmand. ı 
i tınmışlır. J\"msko 

t nı ö ıün lİŞ ı 

v \fos ,ov • l O 
\iZ l l bölg 

t\ \ aıılu p ı kuı tülm 

~7 gepnişliı'. Bu t~şek- 1 

1 Q doku'lmcıuk sanatı· 
İ~i iuk1ş.ıflar gdirece· 

ğı ıe şiıp~e yoktur. Uoku· 
nıacı csn fıl!!ızı l• b ik (;• 

1'.unıı, p.ıb .ilı \e. uzun bir 
savaşı göze almış bu uau • 
~o. uz. lluzguncu olm k au 
kaçıurualıyız. ~efeı ber cdı 

rı dı h ş n b r ha} a ız ıL 1 t 
s vı şıyor..ız O um ve t'.S l 

rd duny sı kurrn yı kafJ 
a ına koymuş olan tHış 
ı anla ı nıı. on.adan 1 1< 

ıuudıkç ı bır uz uş·n ya ı 

d r. \ rı • .ı 1·ttalar1 
ins ı ve ızume kay 

:--. yfayı çe"iriwz 
deriz. kan olm ,·acaktır ,, • 



Dokuma Tez
gahı sahiplerine 

Hatay Valiliğinden: 
Ellerinde iplik t<: vzi 

vesikası bulu:ıao el doku 
ma tezgf'hı sahipleri Ko,o· 
peratif kurmadıkları veya 
Kooperatife girmedikleri 
takJırde kendilerine pa 
mtık ipiiğ" vetilmiyeceği 

iUln olunur. 

ihtikar ilanı 
Antaky? Asliye Ceza 

mahkemesı nen: 
Milli Korunma kanu 

nuna muhalif hareketten 
mazııun Antakyanın Suna 
lar mahallesinden O:nnan 
oğlu Sabri Çil lıakkında 

} apılan duruşma sonunda 
Fıat .Murakabe Komis 

yonunca yulahn ki osuna 
6 buçuk kuruş fıat ko11u 
lup keyfi,yet ılım ila ı edil 
dıği halde maznunun bir 
kilo yulafı 21 kuruşa ~t 
tığı ve bu suretle !\1illi K;o 
runma kanununun 32 mci 
maddesine muhnlıf hare 
kette bulunduğu bu bapta 
ki zubıt varakası münde· 
ricatı şehadet ve müevvel 
ıtirafi dehli rle sabit ol 
muş ve lstibsal eylediği 
menfaat pek hafıf görül 
muş olduğundan suçlunun 
hareketine uyan 3780 şa 
yılı kunuuun muaddel 
59 uncu maddesinin 3 ün 
cü tıkrasna tevfikan 25 
lira ağır para cezasile 
mahl.1.1miyetiııe ve d ilk kil· 
nmın ye4j giln müddetle 
ıapa•ılmasm v~ mevkuf 
ka.dığı on bir çüı im pa 
ra c zasından mn subuuun 
bilicı a müt b ıki 14 lira 
• ğtr J•aı a cezasının ır 1Zt 

na ve lılikmün masıafı 
suçluyn ait olmak ve 25 
Jırayı geçmemek üzere ga 
gazete ile neşrine ve 200 
kuruş harcın kendisinden 
tahsiline 28-11 941 ta· 
rihindt'\ karar v~rilmiş ve 
katileşmiştir. 

t ML:duril 
CEI ~ 

Al 1<lna 

r. t. f ~I(;CI': 
1.tı1m ...... ~•lllııiii-..-ll'll .................. ss ... .-. ....... m:IF-Q121~,...~~-... _...~-

ihtikar ilanı 
AQlakya Asliye Ce~ 

n•ahkemesinden : 
Milli Korunma kanunq 

na muhalif harekette bu • 
lunmaktan maznun Anlak 
yanın Sakarya mahalJesin 
den Aorşit oğlu tuhafiyeci 
Osman hakkında yapılan 
duruşmn sonunda : 

Fiat Murakabe Komjs 
yonunca ıÇivile.ı:in kilosu 
110 kuru~ olarak tesbit ve 
keyfiyet iUl~ edildiği bal 
de ml)znun Qsınanm y~nm 
kilo 40 gram çiviyi 310 
kuruşa satmak suretile 
Milli Korunma kanununun 
32 inci maddesi hükmüne 
muhallf harekette bulundu 
ğu bu babtaki zabıt vara· 
kası mündericatı ve !Jt'ha· 
c:etle tınlaşılmış ve fsatış 
miktarı~a göre istihiaal edi 
len menfaat pek hq{if gö
rülmiiş olduğy_ndau hare· 
ketine uyan Millj Ko~un 
ma kuounu.nı.m JJ\U~el 
59 l,lDCU madd~siqin 3 ün 
cü fıkrasına lfwfikan yirmi 
beş lira ğır pRra cezasile 
mahkQmiyetine ve dlikkil 
nının 7 gün müddetle ka 
patılmasına ve mevkuf kal 
dığı günlerin mahsubunun 
bilicra mütebaki 18 lira 
ağır pua ceı.asının infazı· 
na ve 7 gün müddetle 
dükkiloının kapatılmasına 

ve 200 kuruş harcın suç 
ludan tahsiline ve hükmün 
mctsrah mabktlme ait ol· 
mak ve 25 lirayı gP,Çme· 
mek üzere gazete ile neş· 
rine 24, 11,941 tarihinde 
ku ır verilmiş ve kurar 
kati leşmiştir. 

Toplantıya davet 
Şehir Klübü Reisliğinden: 

Ruznaınede yazılı l.usu 
satı müzakere etmek üze 
re umumi heyet i\·timaı 
yapıhıcağından sayıµ a1a· 
Jarın 10 son klnun 942 
tarihine mfüllldif cumartesi 
saat 15 te klilp salonunda 
bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1-942 yıhna ait büt· . 

çenin tasdik ve kabµJü, 
2- Hesabı kat:nin ka· 

bulU ve idare heyetinin 
ibrası, 

3-Yeni idare heyeti 
azalarının ve milrakipleıi· 
nin intihabı 

Su sahiplerine 
I»e'OO.iye Riyasetinden: 
Bu günlerde sovukla· 

rın ş"ddetli oluşundan ile
ri g _, en don su saatlarını 
p1t atm<Lkta olduğu görill 
muşt .. r. Sa)ın nboneman· 
hırımızın saatlan çuval 
veya kahn hir paçavra 
ile sarmalan ve su mus· 
luklarını azıcık açık buhm 
durmaları rica olunur. Ak 
si takdirde mesuliyetin a· 
honemanlara ait olduğu 
ilan olunur. 

GONDOZDE 
3J kısım tekmili birden 

Hudut Ateşl~r içinde 
1 HALKTA l ıki film birden umumi arzu 
j üzerine T8rkçe(Günah8Jz Ka· 

tiller) ve Banka BOJiu"c'ılan 

Gayri Menkul emlak istimlaki 
re»~ ni" Belediye riy~ setinden 
Kazası Reyhaniye 

Mıntakası Horlak 
Cinsi Takdir edilen Parsel 

No. 
Mesahası 
Hr. M.2 Lira Maliki .m .....,..,--

1 ---Ev ve tarla 265 6250 
---- - -- l pil ... 
1860 Hasan llo mede oğlu Mustııfa ·1 ıııOl 

Nuri Hermede oğlu Memet fsıı 

3 
saviyen 

Tarla 19 3032 135 Ahmet Bermcde oğlu F ... riz· 

Reyhaniye. Belediy Riyasetinden 
Kazası Reyhan iye 
Mmtakast Alga na 

farsel Cinsi Mmtakası Takc:\ir edilen 
No. Hr. M.2 Maliki t 

. Meıııe 1 Ev ve Tvla 144 00 1108 4560 hisseder 22& ı er h s~ sı Ju 'f P. 
metle oğlu~ıustnfa ve- Jbrahirn o~ 

2 269 00 1883 Bu dahi 

Belediye Reisliğieden Reyhaniye 
!(azası Reyhan iye Mıntakası Behlile 

Parse~ Cinsi Mt·s,ıhaı;ı Takdiredilen 
No. Hr. M 2 Lira Maliki - .,.. -

l Ev ve tarla 2345 Ahmet Be• mede oğulları Mustafıt ve 331 9077 
rahim HBDanu oğlu tarık 

lkiev 55 Bu dahi 

Reyhaniye Belediye Riyasetinden 
Ka~ası reyhan iye 
Mmtakası Esselamualevkum 

Parsel Cinsi MeEtB\ıasi Ta,kdir eJUen 
N Hr. .M.2 Lira Maliki o. 

_1:.__E_v_v_e_.tn_r_l_a_2_1.-6-3-0-::2~ 1572 Ahmet Emin ,ebo Cut oğulları 
Mahmut ve P.eşir 

.,.... .. 
Reyhani~e Belediye Reisliğinden 
Ka;zit~I : Rayhaniye 
Mantaicası : Canbulat 
Pursel Cinsi Mesahası 
No. Hr. M2. 

Takdir edilen 
Lira 

1,2 Susurı Tada l75 4'336-i744 

·- W?(HM! wı:mnt'~,=w:;a;Ul'ili 
Beyhaniye Belediye reisliğınden 
Kazası : Reyhani~e 
Mınl~kası : Adctlet 
Parsel Cinsi Mesahası Takdir edilen 

Maliki 

No. Hr. M2. Lira Kr. M~likJ ., 

IJac·ı Abrnet o. Ism., ·ı il~13eşı 3290 1 Tavize tabi 443 3290 ~ " 
ev ve tarla veresesi m~nasafatan. 

11'4'l~IJillll .. ._l'll!'ıltMlllF.l.,_~~~~n~.~~~~~ 
Rey aniye Belediye Reisliginden : 
Ka~~~· : Reyhaniy-
Mıntapsı : Sıçanlı 
Pa.-sel Cinsi Mescah&sı Takdir e<lileo 
No. Hr. 1\12. Lira Malikleri __ 

1 Tarla 116 9936 819 Ahmet Bermede oğlu Reşit ·ıııı•· 
2 ,, 210 4899 1473 ,, ,, 

0 
isti ııııf 

Devlet Ziraat Jşletmeleri kurumu namın manafii umumiye bakımınd8li flJ ,. 
kine karar verilen gayri menmku erin vasıf arıle bdled ye hey ti v~ ehk r:Jlll'~ılt 
tarafıoda takdiredilen kiymetleri yukarıd;ı gö:>terilmiştir. M zkilr istını~A. ce tel ol'' 
lesine ve takdiredilen bedele itiraz ed nlerin itirazı b<>I di e meclıS ; 18t 1 .ı• 
olunmuş ve varit görülmedtğ aden redded lmiş ve ııı r J k ırarı da \fıl ıl'° bil t· 
,sek mıtkamınca tasvitp ve tastık olun mu~ ve keyf y · t ;k:.ırn ttfi 1 ı rncıl 1ıooııtlı'. 
uan mal sahiplerine veya vekııleıi ıe o b~~ gt.inhlk ılıtarnıın Jler t:ı b g "~ıı tB 1 ~ 
Ancak vefatları dolayisile vereseleri m.ılil rı olm dığrnd ı ı te IJ t el rlleY 0ıar0 
metgablan bilinrneyen oıal sahiplerine ihtarname tevdı ve teblığ" rnıirn"il'1 • .,aı 
mıştır. ;ııiıJ 1~ 
. Hinaeo~leyh ~dresleri ve ikametgıhları m 1lurn b ı un n ıyan nı sahipıa;e11e (JJI 
ıJAn tarıhınden ıtbar~m b:r ay :c;ind" u')Jl i dı .; o i, • 1 r n l •:< v '·a..;~t ıııaı"' 41 
~eya, vekAl~lname ve yahut vesaiki tasarrurıyelerıni hamilen ait oıduğllb ıaJO~ ı• 
ıbr~zl~ gereken tescil muamelesine yarıaş'll ıdıkları t ı dırJe mu 1 >l .ı t.>l ~ t jS" 
b~ ıstımlAk muamehltını kabul etl ki"". v~ ihllJ 1r ş =t ·ı:>n kJ ı ri ıa tP. ı 'Od' 
~U) hükmünde. ~ayılat:'ak kendiler ı A b" /. ıt va ui vtı n1lıJ t~b J ı. y ıpı aıı ~ıt•~1 .,,o 
tımlilk bed~llerı ıht~rnameniu tebliği larıhinderı illbareo un beş gün il o . b" ,ıı ,-· 
ve. k_endılerıne tebhgat ifası müınkt.in ulınayanl lr.:ı a·t ı~ im ak bede ter• ıııı'' 1 
ta~hınden. ıt Jre ı t .yio edilen bir ayın munua Zırcl ıt l{ ,ırık ~ın t yıurı 
retıle·~~yrı ment<ullerine V<jz'yet eJ fdC J ~lt>ı r ıatarını o.ıkıl n dırı l g 

(!el m n yapılac1ğı ~ve bedele itiraz edelerin mahkeme-ye milracıatıı 
luaduiu UQ OluSJW 


