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:~'temurag/zk/arı a Edenin TürH~-:- Bu da-·başka 
jo~y a .. d 25 ki k h t ye hakk!ndakı, türlü propa-
ııe.. yuz e e enece ya u d . d 
çıı~~· k ı k emecı gan a 

ır ısım vergher aldırılacak Ve İngilız Basını ~~ Hitler anasından 
~ ~ Atıkaradan gelen haber· Söylendiğine göre, \kin Londra lO"'A. A. - Müslüman olarak 
) ft ı~e göre, hükümet dünya ci şekil e 50 hrnya kadar " York Şayr ,, gazetesi 
~O ;:."'tnu dolayısile gittikçe asli aylık alan memurlar lngiliz hariciye 'azırı Ede ve belinde yeşil bir 

~~rı hayat pahahlığandan dan buhran ve muvazt-ne nin ::,on demecinde Türki keme~le doğmuş 

1 
tltı ~ok zarar göre.o ve sı· 

1 
vergileri tıı.mamen kaldır ı yed 'n bahseden kısmım Londra 10 A.A.- Iran 

~ tı içinde bulunan me· I lacak, 50 den 9J lm -ya inr.t liyert>k diyor ki ; Şahı Mehmet Rıza Pehle· 
ut ~tların durumunu göz 1 kadar aylık alanlardan '" Eden çok açık bir vi Röyter Ajansının ınuha 

,, Orıe alarak buna bir ça buhran vergisi tamamen dılle söylemişt r ki, Türki· birine bir demeç (beyanat) 
ıı ~bulmak için inceleıce· ve muvazene vergisi de yenin milttefikler zaferin vermiştir. Şah ·hu deme· 
~ ~ ~.apmaktadır. Bunun yarı yarıya kaldırılacak, den hiç bir zaıarı olmıya cinde lngifü:-1ran-Hus 
t ~ tki hal çaresi düşUnil· 90 liradan itibaren de yttl· cağı gibi, toprak bütünlü· ittifakından ve bu ittıfakın 
~ •1or : nız buhran vergisi kaldıra ğli de hiçbir zaman lehli yttkında ParHlmentoda tas 

q 1 - Memur ayhklan· lacakhr. kedc değildir. Bu teminat dik olunaca.ğıodan bahisle 
YUzcıe 

25 
ıam. Hazırlanmakta olan hu hıç şüphesiz Ank rada iyi demiştir ki: 

1~ 2 .- Muvazene ve bub· kanun ıayıh:ısmın kış tali 1 arşılanacaktır. Edenin ke "Bu anlaşma gerPJ., nce 
ı;..tı gıbi bir kısım .,er~ile· linden evvel Büyük 1\lillet sin sözl"'rİ Türk devlet a ıran hükOmeti lngiJt ... re ve 

~ı.J ··ı.ı kaldırılması. Meclisine gönderileceği ha damlan arasında doğdbile 1, h 4 

• • rl' ,usyaya ususı ımtıyazlar 
~ ~ her verilmektedir. c~lc bütün endişeleri orta--~ ,....._ A- ••. .,.- - dan lrnldırncaktır. vermokt<', savaş sürdüğü ilk k il d M il Ş f mliddAICf>,.her :ki hükume . o . u ar a i i e im iz Ribbent.·opun ziya tin Iranda asker nıisafir 

Yeni Irak elçisini retleri etmesine ve askeri nakli· 
kabul buyurdular Bud peşle 9A. A. - v<ıt içi!-. bütün vasıtalar 

Ankara 9A.A.- Cüm· Almarı Har;c·ye 1 'azın 'fon dan favdalarımnsına mtı· 

A. 
hurreisi İsmet Inönil bu· Hibbentrop bugllo ö~le s .ıde edilecektir. 

~. nkara - Maarif Ve ·· · h 'il\et· gün saat 16.30 da itimad uıtır1 arp öliileri :mıtını:ı 1ihver radyol~rı ve 

l' emizlik yoklaması 
rıa itina edilecek 

h.t •n. in mekteplere yap- b" ı k k :'(! b namesini takdim eden ye tr ç~ e p oyrnuştur. bilhassa Iran difüe nıun· 
~ ır tamimde ilkokul· ni Irak elçisi Sabih 1 PCi· Bunıidn ~oııra Alman Ha· t.ız'=lm ne$riyat yapan Ber· 

~ ~~ her ~a~ah yapılması cibi kabul buyurmuşlard!r. ric'ye N zırı maiyeti e bir lm radyosu lrandq, hu· 
fi 'Ilı olan temizlik yokla· Kabul esnasınclu Hariciye Jikte Alman askt•rleri me ~ursuzluk y •ratrnuli: için 
~ h1c.·'na bazı mahıillerde JA l!mumi Kfttibi Büyük Elçi zarlığnm giderek oraya g niş ö'<,:iide propng mda 

~ıır.~ ~eçhile itina edilme· Numan l\lenemencioğlu d \ hir ç lerk koyrnustuı·. Y P n 1ktıdır. l3u ar ·ul:ı Al 
t 61 bildirilmektedir. Bu q~ Chazır bulunmuştur. ~ Nıızıı bunu miiteakip Bu.~ man Radyosu Elitlerin müs 
~ı ·ıstaki tamimde şöyle Büyük Millet Mecli- dappş•e Snatbr r. rihi mü Iilm l ı olduğunu ve beliııcfo 

~ ll iyor : sir.de z~ sini z'yar~• o r}ı•miştir. yı•şil bir kemf'rle doğmuş 
~ 1erbiye yuva.s1 olan Fon Kıl bentrop bir öğle olnrak doğrudan doğruya 
~ Ul~~rımızcla çocuklarımı Ana kara 9A.A.- BU· yeıreği vernıiş ve bu .'e· 1uhammedin torunu bulun· 
)}uçuk yaşta sıhht iti · yük .Millet Meclisi bugün mektc önemli ş.ıhsiyetln· duğuııu iddia edecek ka· 
''illa k d l ı:t yaptığı toplantıda Vakıflar lt> Japon ve'talyan bt··ıyt·ı·k d "'- r azan ırı ması c:ı • U ı. ar ileri gitmişlerdir. 
·ıı gele~i aşikArdır. mum .Mildürlüğü 1941 ol<w- leri hazır bulunmuştur. Ben Sadabad Paktına 
Bunun ı·ç·ın lıer QAyden mali yılı büdçesinde bazı Siy afi mnMillerde do- d ı- · ı De 1 """' d ği 'kl"kl nı 1 ı v etlerle yani 
~ e şı ı er yapılması hak laşan Ş1) mlcını giirc Hal . 

, her sabah talimatna kınd k. k I" h Türkiye ve Afganistanla 
~il' a ı anun uyı asını yan Hnriciye 1\Jazırı du 15 
kıın emrettiğı Uzere, ço kabul eylemiş ve noter ku İkinci kl\nund ı burcıya gf>. aramızdaki bağları bir kat 

~ itrm temizlik muayene - d h ~l 1 t k , ~ nuonnun bazı maddeleri· IPct\ktir. n sah ttm aş ı .. Pı.ı e-
\; a~ılacak, sıhht ve .ue • nin değiştirilmesi hakkın melind• yim.,. 
c.} •caplartt riayette geri daki kanun layıhwsıom da İngilizler R 1.1· k 
;~~~lar varsa, velilerile birinci müzakeresi ikrnql ' US r'dS acı 
t.. ~lıği yapılarak bunlar olunmuQtur. Libyayı müstakil bir G tt k d 1 ·~ " ı i çe ara ıyor 
~Y•dlarıodan vaıgeçiri Posta hanelerde devlet yapacaklar Londra 9 A A.-SalA· 
' e Kadar, bıkmadan, Lo ıdrı 9 \ \.- o~yli hıyetli rnahfille de bugün 

llnıadan çahşılııc~ktır.,, Tasar ruf sandıkları l erald g.ızı:atesinin dip'oma ~ tik yaıarıSü , ~ r hakkm· ten1in ı d"Jdi~ine göre Hııs 
~(),, k d I açılack d L".:ı • K ların ~ı sç nku Almaltıı ı 

YIJ a gası gıHi Ankara- Yurdumuzun n ['!en n \v.ı n m .. ır·a 
ı k b l k Sina .ki. dem ·cın (bev"ıı · .. tJ· kıskucın ı~rrnp kunıuırı 
)Jll • .ı u un ıuyıu\ asa o •• 
bal mnda halkın h rikdre m) hab s mevzuu l'df rak şimal· doğı u harekete geç 
c ği p ır..thın .ll!'Iı ,k iiıe· diyor ki: tiğini gösteriyor. ısk cm 
re pos~a telgarf id!lresinin ''EdeninS. nıs· lere t~k- iki kanadı arasında ikiyüz 
bu gıbi yerlerde tasarrıır rar it yan t lhJkkü ui al kilometre vaı·clır Kırım 

Cumartesi 
Abone '8rtb ... : 

Dehltde yılhflı 5 llrP.> -
Y tercı nıttmleketı,.rr-

elnd@" S kuruş ehnır. 
Ücret pa,ındlr . 

~ OOnD geoen ••Yll•r -
10 kuru,tur 

Uzak doğuda 
Çi illiler yeni bir za 

fer daha kazandılar 
Tokyo 9 A. A. -1 

Bahriye dairesinin tebliği: 
merikan Langle tay• 

yttre gemisi batırılmıştır. • 
Çunlring 9 A. A. -

Çin askeri sözcüsü Şangşa 
SliV ışında J 1pnnluı m 3S 
bin kişi kaybettiklerini ve 
iki şehit arasında 30 bin 
Jı-poıı askerinin de çeviril 
d ğini bi\dirmiştir. Sözcü, 
kuvvetli Çin kıh:.larınm şi 
mal Hirmanyada m vzilt\· 
rine g'rdikl ri:ıi,diğerÇin 
kuv\letleriniu do hudutta 
bulunduk a ım ilave E-ylem· 
tir. 

1 ongun 9 A. A. -
T~hliğ ~ 

Aınel'iirnn tayyareleri 
dün Siyamd.tki tayyare 
meydanına bir akm yap· 
mış ve yerde bulunan 7 
bomba tayyaresini tahriı• 
eylemiştir. 

Baıavya 9 A. A. -
Teb! ğ : 

8 lkinc~ 
J pon t ıyyare:>İ Borneo • 
nun doğu kıyısına hücum 
eylemiştir. Bu tayyareler
d.!n biri düşürülmüş, diğer 
iki tayyarenin attığı boru 
b&lardan bic;bid hedefleri• 
ı e değmemiştir. 

Açık teşekkür 
Babam Hamdi Ateşi 

ölümü dolayısile cenaze tö 
reninde bulunarak acımıza 
iştirllk etmek Hltfünde bu 
lunaıı subay ve erat ile 
bütün arkadaşlarıma açık 

· teşekkürlerimin iblağma 
sayın gazett~nizin ara ol-.~
sını snygılarım!a dilerim. 

Su iş'eri 14 üncü 
be Fen memuru 

Abdi Ateş 

Toplantı tehiri 
12,1,942 tarihinde ya 

p1lmnsı mukaner olan 
tay lşanonirn şirkef ni 
umumi toplantısı hiSS&.la 
hırdan bazısına tebliğat 
pılumadı§;ınd•ın ekseriye 
olamıy c ğı anlaşıldı~md 
başka bır zamana bırakıl 
mış olduğu alakalılara ill 

ijllı.t\\rrupadan memleke· 
h~'te gelen yüksek tuz 
\\> ll~ticesin le b:tşlıyun 
~ı:~ itü gilndenberi kml 
~."e huvH olduça iyi 
·~ dlŞtir. Bu suhah bura· 
~r erec~si sıfırın üstiiııde 
~ 1 i:östermekte idi. 

sandıkları uçması ivin in tın·l girmiyf{!ekleııni söyle d ı olan bitı•n!P.r lnkkınd\l 
celeroeler yapılın kbtd1r. l h miş o maııma b.ılnln a, bü s ri malfi1nat yoksada ' 
Bu husust 1 yakında k&:ıin 

olunur. 

Düzeltme 

'1~· ı 
g ada yer sarsıntısı 

~tlu~Ja 9 A.A.- Gtce 
bıre on kala şiddetli 

\flr · s·mnntısı olnıu'31ur 
~ 

Ve lı:ısar yoktur. 

bir kar&r verılecektir. tim m mleket ltnlyun ho· Almauyud.m gelen lta~ıle 
. yundu uğundan kurtul cak r"' göre \iman Başku 1\ ı 

Bir lngiliz krovazörü .,e Llbvanm k ndi h ıŞ•Ul\ lığı Jurumu feyk1Hld: 
battı bir hııkOmeti olac ktır. ciddi bulmaktadır. • 

Loud,·a 10 A.A.-Hes 
ınen bildirildiğine göre, 
52 O.) tonluk bir lngiliz 
luO\ ıızöru torpillenerek 
batmıştır. 

Ruzveltin mümes · 
sili Tahranda 

l'dh · .ı•ı 9 \. \.- lluı· 
ve1 i 1 huı;u'-i müıı.w ili 
lloriç &idaUan 

ile T thrAna g~lmiştir. Bo 
rıç Hindistana ve b, lk de 
daha s~ıra Türkiy~yı> gıt· 
mek m~et•udedir. 

llünkü sayımızın ik ı 

s ıyf'1stnm on çift s ıtun 
da ve ·tnc rl 'r·n n:ıu 

dı k l i b 1Şlıklı il! 
nm 14 i\ncU ı:iabrınm 
şmduKI "dofceri gibi" k 
meii y.ı ıhştu· ... Defteri 
bir"olucakhr. DUZeltiri 
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Gayri Menkul emlak İstimlaki 
Reyhaniye Belediye Reisliğinden : 
Kazası : Reyhaniye Mrntaicası Hamda ( Amada ) 

39 " 
40 " 

41 
" 

5 
4 

7 

Sait o. Niyayi91h. lbrahim oğlu 1 rıtı O· 
556 35 yarısı Süleyman o. lbrahim biğer ya~ 

2069 28 5 h. de3 h. Köse Ahmt>t o. Rüst~JJl J-l~ıat' 
h. Arif ,o.Hasan \e 1 h. ıbrahıDlde 0 . 

7154 

Parsel 
No. 

Takdir edılen 
Cinsi Hr. M.2 Lira Maliki 

34 4800h. den 450şer h.Ahmet Bernı~rııede 
ve Abdülkadır ve 225 h. Mehmet lb alJılll 
sesi ve 900h. Süleyman Hanano o. ~arı f 
h.Abdullah o. lsmail ve Abdullah kı.:O,," 
ve Asya ve Alluş kızı Meryem. ve5 ıaOe' b· 
met o.Rüstcmin bekiyei veresesı ve Melllel 0 

mo o.Röstem Arif o.Hasan ve 150h· 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

ıs 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

Tarla 19 2156 133 SüleymanqBeı mede-oğlu lbrahim 

" 
" 

" 

.. 
,, 

" 
" 

" 
" 

,, 

5 2813 3 
2 5786 18 

T ırik ıbrahim Hanano oğlu Tarik J 
839-1152 H. İbrahim oğlu Ta ~.k ve 79 hissesi 
Köse kızı Nazife veresesi ve 72 Haci Müslüm 
oğlu Arif 

2 4666 17 5 H.de 1 H.lbrahim oğlu Tarik 1 Köse Ahmet 
Rii temin bakiyei veresesi 

2 7652 18 4800 H. itibarile 450 ŞeyhH. Memet Sermede 
oA"ulları Ali ve Abdülkadir ve 225H.siMemet 
Sermede veresesi ve 900 H.si Suleyman Ha
nanoo~lu lbrahim ve 225 H.siAbdullah ve oğ 
lu ısmail ve kızları Fatma Asya veAlluş kızı 
Meryem ve 540 H. i Köse Ahmet oğlu Rüstc
min bakiyei veı esesi ve 180 er H.si Mamo oğ 
lu Rüsteme ve Arif oğlu Hasan ve 150 H. si 
Memet Sait Köse cğlu Niyazi ve 1500 H. i İb
ranim Hanaad oğlu Tarik 

3 768 21 Süleyman .Hanano oğlu ıbrahim 
1 3956 8 192lH. itibarile 6 H.si Alluş kızı Nazife vere-

se i ve 24 H.si ~üleyman Hanano oklu _İbrahim 
ve 14 H.si Müslüm oğlu Arif ve 91R.sı ıbra -
him Hanano oğlu tarik 

2 3496 14 H. SüleymanHanano oğlu lbrahim oğlu 1/2 h. 
si oğlu tarik 

9 

2325 
2420 
531 

28 Süleyman Hanano oğlu İbrahim 
00 Suriye Devleti 

63 1014 hissede 144 H.si Alluş km Nazife v • e e 
si 79 H.si Sait köse oğlu Niyazi .72 H.si Müs -
lüm oğlu Arif ve

6
701 H.si ıbrahımHanano oğ-

lu Tarık . 
22 9926 154 Süleyman Hanano oğlu İbrahim 
5 1853 35 488 hisseside 450 şer h.siMemet Bermedc O 

ğlu Abdulkadir v~ 225 H.si Memet Bcrmede 
vere esi ve 900 H.si Süleyman Hanano _oğlu 
fbrahim ve 225 H.si Addullah oğlu t~maıl ve 
Ailuş kı7.1 Meryem kızı Fatma ve .Asya ve 180 
er H si Mamo oğlu Rüstem ve Arıf oğluH~san 
ve 5·1°0 h.si Köse Ahmet oğlu. Mü jüm bakıy<:
i ,.ert'sesi• 15o·H.si Memet Saıt Kose oğlu Nı-
yazi 1500 H.sf' ıdrahim oğlu Tarik . 

13 8377 98 Yarısı Süleyman Hanano oğlu lbrahım Diğer 
yarısı otlu Tarik . 

9 8243 70 4800 H .de 450şer .H.Memef Bermede oğluAlı 
ve Abdulkadir ve 225 H.Memet.Bermede ve 
reıesi ve 900 H. Süleyman Hanano oğlu ıbra
him ve 225 H.Ab<lullah oğlu İsmail ve kızları 
Fatma ve Asya ve Alluş kızıMeryem ve180er 
H. Mamo oğlu Rü tem ve Arıf oğlu Hasan 
ve 540 erH. Kö e Ahmet oğlu Rüstemin ba-
1.:iyei verest.sİ ve 1500 er hissesi Tarik Sü -
lcyman Hanano oğlu ıbrahi~ 

T 22 9230 161 Sü!c'-·man Hanano oğlu ıbrah_ım . . 
SUIU7. • J Sa N 21 h lb h 4 1390 28 24 H. itibarile 3 h. it oğlu ıyazı . ra ım " Hanaııo · oğlo Tarih . . 

8 57 75 60yarısıSüleymaııH!nano ~~brahım yarı ı oğluMTarık 
8 2940 56 5 h. itibarile bır h. Kose A~mct oğlu Rustem . 

bakiyei veresesi ve 1 h. Arıf oğluHcsmı VCl bır 
h. lbrakim oğlu Tarik 

.. 
" 

" 
1 J 61Ld 80 Bu dahi 

42 
43 

44 
45 

46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 

'. 

... 

" 

.. 
" 
" 
" 

•• 
" .. 
" 

.. 
" 

6 
3 

3 
1 

1 
1 

yazi ve 1500 h, İbrahim o. Tarik 

8866 49 Süleyman oğlu İbrahim 
44 

h· A 
5058 25 11~2 h. den 97h.Sait o. Niyazi ve 1 Arif 

kızı Nazife vere e i ve72 h.Müslüm 0 · 

h. İbrahim o. Tarik 
4165 21 Sileyman o. lbrahim ve o. Tarik 56h· 
6722 14 192 h.den 24 h.Süleyman o.lbrahinı ve Arif ~" 

f.:17.1 Nazife veresesi ve 14 h.Müsiünı o~ fart 
h.Sait o.Niyazi ve9 h. lbrahimHanano · 

7172 7 Süleyman o. İbrahim Hanano . sesi .;e 
5981 10 Sh.den 3h.Kö e AhmP-din bakiyeı verfarik 

ğer h.Arif o.Hasan ve İbrahim oğlu 
2 1257 13 Sıileyman o.İbrahim Hanano . ir 
1 7873 14 41 numaradaki par. el ahiplerinin aynıd 
18 9662 133 bu dahi 
15 5963 100 43 No.li parsel maıiklerinin aynidir 
11 5855 80 Süleyman Hammo o. İbrahim . 
7 9567 56 43 No.lı p~rsel maliklerinin ayni~ır. 
8 8909 63 41 No.lı pars<!! maliklerinin aynidır. 
7 9943 56 lbrahim Hanano oğlu Tarik. 
5 8036 45 İbrahimHanano. . ve3Ö 
8 0082 56 5hi -:eden 1 h. Arif o.Hasan ve1i Tarık 

o 
13 

Ahmet oğlu Rüstem esi 
3691 2 lbrahim Hanano ve Köse Ahmet veres 

60 tarla 12 
61 " 11 

9287 100 57 No.lı parsel maliklerinin aynidır. 
3970 85 İbrahim Hanano o. Tarik. 

0 68i0 '80 19?. h. ıtıbarile 24 h.Süleyman J-!anana 
4 

h· 

62 

63 
64 

65 
66 

67 
68 
69 

70 
72 
73 

" 

" 

" 
" 
., 
,. 
,, 

., 
" ., 

10 

8 
5 

3 
2 

o 
2 
o 

9 
3 
4 

ve 56h. Alluş kızıNaııf,. veresesı ve -~"-"Ol "' 
o. Arif ve 7h.Sait .razi ve91h.lbrPJ•1 

3610 70 4800 h den 450 şer ıı. Ahmet Berrrıede 
Ali ve Abdülkadir ve900 h. Süleyman 
o. İbrahim ve 225h. Ahmet Sermede vıarı 
225h. Abdullah o.lsmail veAbdulıah ~~ h· 
ve Asya ve Alluş kızı Meryem ve . 5 ıtıO 
Ahmet o. Rüstt'min· bakiyei veresesı ve 

1 jo o. Rüstem ve 180 Arif o. Hasan ve i1' 
it o. Niyazi ve 1510 h. İbrahim o. Tar 

7218 60 Süla) man Hanano o, ıbrahi . . h.r.f 
8775 40 1152h. den 97h. Sait Kös~ o.Nıyazı ve72 . " 

o Arif ve 144 h. Ali kızıNazjfe veresesl 
İbrahim o. Tarik 

1130 21 Budahi . NiY"sİ 
5203 l 4 4800 hiss den 16:J H '.\1ernel s~ul o. 

7889 ' 
4967 
3100 

0930 
0441 
6170 

4650 H. Ibmhiuı o. 'Jurık. 
5 Bu duhi ~ 

15 ,, ·ı ~e 
2 20 H. birerder 4 i 1. Abdullah o. Isrnaı t ~lİ 

dıılluh kızları Fat:ua v ı\sye ve MerııeıiıJ· 
Meryemve 5 H. H Hıısau o.Mustafa ve 

63 Bu dalıi 
21 64 üncü pirs"'l malikler nin cıyuid!ri4 fi• 30 "ös., \hrrı"t o. H tci ı\Iisto veresesı 

11 0
, 

.. 11 8140 80 192 H. itibarile 24 h.si Süleyman Hanano oğlu 74SutuT.15 
lbrahim ve 56(h.si Alluş kızı nazife veresesı ve 

16 l {. ""ülenıaıı Hauano o. fürahirıı v .... 8 .P)b( 
1404 1 18 24 H. den 16 [J. Süleyman Hanau O· 

Vf' 8 H. oğlu Tarık. 14h.Müslüm oiıu Ali ve 91 H.lbrahim oğlu.Tari~ 
182 Saleyman_oğlu ıbrahim Hanano 79 ,, 6 ,, 26 3489 

mcr a 15 4071 
24 ıulu tarlalO 1440 

182 mna 80 kerplı; 2 
70 1152 h.de 144 h.atluş .. lm.ı Nazife: vere esi ve97 ttm bin,ı 

1837 45 601 ıcı pırselrııaliklerin"n aynidir. 
3048 15 Sül~yman Huuauo o. lbrahım. 

25 ,, ,, 15 8177 
26 .,, t• 14 8675 

27 " , , 17 2265 

28 ,, " 18 720 

29 19 3543 ,, ,, 
18 2723 30 " '. 

31 SuluT. 21 440 
32 .. 18 4505 
.33 Tıtrla 16 1074 

34 17 4540 

35 T~rla 15 7040 

36 " 
37 " 

6 
4 

796 
5325 

38 " 4 1189 

h.si .Sait Köse oğlu Niyazi ve 72 h.Müslüm oğ- 81 10 mc'r 5 3810 40 lbralıim H..ınaııo oğ'u Tarık. 
lu Arif ve 839h.silbrahim Hanano oğlu Tar~k 12 dut 3 zeytin nğ"Cl 

112 yarısı lbrahim Hanano diğer yarısı oğlu .Tarık 82 Turla O 3160 5 Kfüıe Ahm~t O. l\listo v res'3si 
105 192 h.itibarilc 24 h.SüleymHnnano o.ldrahım,14h. 83 2 (·952 15 65 inci nodakı rnalikleriu aynidir. l\J·.,,,J " 

Müslünı oğluArif v.c'91 h.silbr~him oğl~~·ı:ırik. vc~6- ö"5 t'l•ı·:'.u v 3719 " O •n 'i 8 l' ' S "tK·· O ,, .. ı,. 
h.Allüş kızı Naı:ıfe've rese~;ı ve 7 h.Faık Nıyazı "" ~v <to t • utm ı. ıV.temtR aı ose · 

119 4800 h.den450 şer h. Nemet Bermede oğlu Al! 40 H. lbrahiın o. Tarık. 'fı 
ve Abdülkadir 225h.Memet Bermede veresesı 86 ,, O 3025 45 Sülııyman o. Jbralıirn. fl.11• 
ve 900 h.Sülcyman Hanano oğluıbrahim ve225 87 ,, O 4549 150 24 H den 16H. Ibrahim Hanano ve8 
h. Abdullah Oklu lıımail Abdullah kızları Fatma 88 o 8504 150 Jbrahim Hanımo o. Tank 
ve Asya ve Alluş kızı Meryem ve 540 h. Köse 89 üçgÖ: vO 1960 150 Kös Ahrnel o. Hüstem veresesi ~ 
Ahmet oğlu Rü<>temin bakiyei veresesi ve 1800 

90 
ı.t O 

3390 200 
Jbrahim o. Tarık 'fl' 

h.Mamo oğlu Rüstem v~ Arif oğlu Ha an ve15 " " f{8 '" .... k 
H.Memet Sait oğluNiyazi._ ve 1500 h.lbrahim l 91 SusuzT. 6 1646 42 768 H. den 96 H. Ibrahim HaoanO 1''• 
Hanano oğlu Ta~ik M . . t Müslim o. Arıf v~ 371 H lbrahi~ ~~iıı' 

126 1152h. de 97h. S:ııt Kose oğlu • Nıyazı ve 144 D. Z. işletmeleri kurumu namına menafii umumiye bakımdan istılllafılldfll t 
h .. A llüş kızı Nar.ıfe. vcres.esı v~ 72 h.Rüsteın oğ ve~ilen gayrime~kullerin vasıf~aril~ b~l~diye he~et! v.e e~li vukuf tar,;pe ~ 
arıf ve 839 h. ~'?rahı~ıTarık edılen kıymetlen yukarıda gosterılmıştır.Meıkur ıstımlak muanıele 01~4 133 Siilcynı n !)ğlu ıbr~hım Hana~o . edilen bedele itiraz edenlerin itırazı Belediye meclisince tedkik oı::,~jp! 

126 5 h. de ~ır H. Arıf ~~lu Hasan ve lh. )bra~ım görülmediğinden reddedilmiş ve bu red kararı da vılayetyüksek ıP al_,, 
oğ\~ T~rık ve 3. h. Kose Ahmet 

0
• Rustemın tasdik ve. tasvip olunmnş ve keyfıyet:ikametgahları malum bulunaP ~fatl'!fA 

Sb~1kıyeı vcHresesı x.ı İb h" vekillerine on beş günlük ihtarnamelerle tebliğ kılınmıştır. Ancak" ı,;1iJlllJJ1r • 
147 u eyman anano 0 15 u ra ım ·ı 1 . t ·t 

0
· 

1 
· 'k t abli " 130 Süleyman H. ,, ,, sıh~ v

1
er.ese .e1 rı malum olmda~ığın:ıabnı· ~spı_ ekı: mıy1 en ve ı tame8~ aeP~I~ 112 5h. ı h Köse Ahmet oğlutRüstemin ~akiyei v~- sa ıp erme ı 1tarname tcv ı ve c ığı mum u_n o ~ma~ış ır: A ın ribİflV~ 

r seııi velh. Arif oğluHa~an velh.lbrahırn o.Tarık v~ ıka~ctg:ı~Iarı maluMm b~lun_nııyan m~I sah.ıplerınm ışbu ılan. ta ef' 
123 Sült>yman oğluıbrahim bır ay ıçerısınde usulu daıresınde ellerındekı veraset senetlerı v 'br~ 

126 192h. itibarile 24 h. Sülevman o. İbrahimHana me veyahut vesaiki tasarrufiyelerini hamilen ait olduğu makaına 1
11 

i 
no ve 56 h.Alluş kızı Nazife vere.sesi. ve 14h. escil muamelesine y..ınaş n1dıklrırı takdirde müddetin hitamında .rıııif_~ 
Müslüm o. Arif ve 7h. Sait o. Nıyazı ve91 h. amelatını. kabul ettıkleri ve ilanlar şahsen keııdılerine tebliğ e~'. ~~ 
ıbrahim o. Tarik sayılarak kendiler•ne bizzat ve bilvekaıe tebliA"at yapılanlara aı~ ·~~~~ 

49 Sül~yman•Hanano11oğlu İbrahim ri ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün hitamında ve~f-
30 1152 h. itibarile 97Hh. Sait o: Niyazi ?3 h.Müs liğnt ifası mümkün olmıyanlara ait istimlak bedelleri bu ilanın ~ 

lüm o.iArif ve 839 h.' İbrahim o. Tarık • en tayin edilen bir ayın sonunda ziraat bankasına yatırılmak •0 el 
28 192 h. Süleyman. Hanano oğlut.Ibrahiın 56h.Aı- ıkullerine vaZİ)et edilec~ği gibi rizalarına beıkılmadan tescil muaı; 

}u~ loıı_Na:ı.ife vcreeea;i 14h. Müslüm o. Arif7h. catı ve bedele itiraz edeııleriıı mahkemeye müracaata haklarıbulUP 


