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Mosko·va ve Londrada ce
reyan eden görüşmeler 

En dostane bir şekilde inkişaf ediyor 

ı Çember/aynın nut
ku ve Fransa 

Fransız kabinesi dün f evka 
Hariciye Vekilimiz Moskovada daha bir kaç gün kalacak -
Askeri heyetimizin Reisi dün Londrada İngiliz Genel Kurmay 

Reisile görüştü 

. Lord Hali/ aks Türk - Rus dostluğundan 
lngilterenin ınemnuııiyet dııyacıığınz söylüyor 

Ankara 4 A. A. - A • ye Vekilimizle Sovyet erka· 
ııadolu Ajansı tebliğ ediyor: nı arasındaki müzakerelerin 

Bu akşam Avrupanın daha birkaç gün devam ede 

bazı merkezlerinden gelen 
haberlerde Hariciye Vekili
tniz Şükrü Saracoğlu bugün 
Moskovadan ayrılarak:Anka 
raya dönmek üzere yola çık 
tığl bildirilmektedir. 

Anadolu Ajansınrn bu 
hususta alakadar makamlar
dan yaptığı tahkikat neti· 
cesinde, Moskovada Harici • 

ceği ve bu konuşmaların en 
dostane ve samimi bir şekil 
de inkişaf etmekte olduğu 
anlaşılmıştır. 

Londra 4 A. A. -- Röy 
ter Ajansı bildiriyor : 

General Kazım Urbayın 
riyasetindeki Türk askeri h~ 
ydi lngiliz askeri h~yeti 
ile tem.ıslarına başlamış 

3 

Rumen tahşi- Harp tebliğleri 
datı devam e

digor 
Bükreş - Romanya hüzu· 

met\ Besarabya hududunda 
tahşidatına devam etmek 
tedir. Beserabya dahilinde 
hükumete ait mühim resmi 
evralrın Bükreşe nakline de· 
vam olunmaktadır. Bu na kil 
keyfiyetinin son vaziyetlerle 
alakası olmadığı söylenmek
tedir. Besarabyalı büylik çift 
lik sahipleri arazilerini satıp 
Bükre~ ve diğer büyük Ru· 
tnen şehirlerine nakletmekte 
diri er: 

Yeni Rumen kükumeti, Ro 
ınanyanın mülki tamamiyeti· 
ti muhafaza ve müdafaa hu 
susunda bütün tedbirleri al· 
tnakta devam etmektedir. 

Alman tebliğinden : Şark· 
ta Almanya ile Rusya arasın · 
da tespit edilen iki hudut 
arasmdaki mıntakalarda pera· 
kend~ Pı)lonya askerleriniıı 

dağınık bakayasiyle ufak te· 
fek çarpışmalar olmaktadır. 
Garp cephesinde, gece ve 
gündüz sakin geçmiş ve bu 
sükunet arnsıra iki taraf top· 
çusunun mukabil ateşile ih· 
lal olunmuştur. 

Fransız tebliğinden: Garp 
cephesinde Ren ve Mozel 
mıntakalarında tam bir .süku 
net vardır. Arasıra topı;u ateşi 
taati edilmektedir. HavanıP 
çok bulutlu, yağmurlu ve 
geceleri scğJk olması ve rÜ· 
yetin az bulu11ması yi~ıünden 
hava muharebeleri de dün 
olmamıştır. Fransız kıtaatının 
sıhhi vaziyeti normalın üstündt 
iyidir. 

Havalarda 
Finlandıga 

1940 kurasını silah 
1 d Havas Ajansı da şunları 

a tına çağır ı bildirmektedir: 
İstokholm 4 A. A. -

Finlandiyadan gelen haber· 
lere göre, Finlandiya hüku
meti 1940 kura efradmı 23 
t~şrinevvelJe silah altına da-
ve.t eylemiştir. ' 

Ingiliz Kralı du~ 
etti 

l.ondra - Kral ve Krali
çe Si\int Pauldaki bir dini 
ay'nde hazır buluhmuşla!"d::-. 

Müttefıklerin zaferi için 
dua edilmiştir. Ayni dua İn· 
gilterenin 103 klisesinde 
tekrar olunmuştur. 

Hitl er Varşovaya 
gidecek 

llertin 4 - Alman devlet 
teisi liitlcrin Rayhiştağ top
lanhsından sonra Varşovaya 

..._. ı,Aber verilmektedir. 

' Alman tayyare!eri mü· 
kemmel ve Alman tayyare· 
cileri cesur olmakla beraber 
Fransız tayyarecıleri, bütün 
hava muharebelerinde Al· 
manlara hakim olmuştur. Bir 
kaçı -müstesna olmak üzere 
2 eylilldenberi hava ınuha· 
rebelerinin heme:ı hepsi Al· 
man toprakları üzerinde cere· 
yan etmiştir. Fransız tayyare 
cileri adetçe faik düşman 

1 kuvvetleriyl~ çarpışmış, karşı 
koymuş ve Vclzifesini mu· 
kemmelen yapmıştır. 

Alman tayyareleri eylii 
ayı içinde hiç bir istihbar 
uçuşu yapamamıştır. Tayya· 
relerimiz 50 metreden 8 birı 
metreye kadar yüksekte ve 
yüzlerce kilometre derinli· 

Sonu sa 2 Sü 5 

ve bu müzakereler bütün 
gün devam etmiştir. Ht"yet 
Reisi General Kazım Urbay 
öğleden sonra lngiliz Genel 
Kurmay Başkanını ziyaret 
ederek kendisile uzun müd· 
det görüşmüştür. 

Moskova 4 A. A. - Tas 
ajansından : Türkiye Harici
ye Vekili Şükrü Saracoğlu 
dün öğie yemeği davetli bu
lunduğu f ran büyük elçiliğin 
de yemiştir. , ____ _ .... 

Parti 
Mü/ t!lfişiıniz 

Bugün geliyor 
Bir ay öncP. Ankaraya 

gitmiş olan Parti Müfettişi · 
miz Profesör Hasan Reşid 
Tankut bu günkü ekspresle 
öğleden sonra lskenderuna 
ve akşama şehrimize gele · 
ceklerdir. 

Sayın müfettişimize hoş 
geldiler deriz. 

Valimiz 
Teftişl~rine devam 

ediyor 
Dün sabah Ynyiadağı ka· 

za~ına gitmiş olan valimiz 
Şükrü Sökmensüer öğleden 
sorıra şehrimize dö1ımüş ve: 
Reylıaniyeye gi tmişlerclir. 
Dün akşam Reyhaniyedt n 
dönen Valimiz bu sahah re 
fakatinde ayni zevat olduğu 
hald(' Kırıkhanı teşrif etmiş
lerdir. Oradan lskenderuPa 
gideceklerdir. 

Belediye 
İntiha·batz 

Şehrimizde Belediye lntihclba 
h hazırlıkları sona ermiş 
ve 14 teşrinievvel cumarte 
si günü intihabat baş1anm\ş 
olacaktır. 

Belediyede bir kk rey 
sandığı bulundurulacaktır. 
Şehir Altı mmtakaya ayrıl· 
mıştır. Öğleden evvel ve son 
ra olmak üzere bir günde 
iki mıntakanın intihabatı ya 
pılacaktır. intihabat 16 akşa· 
mına kadar devam edect-ği· 
ne göre altı mıntakanın inti 
ha batı 3 günde soııa er mı ş 
olacak1ır. 

iade bir toplantı yaptı 
İtalyanın sulh tavassutu ~ek yakında Lon
draya bildirilt:cek- Molotofun yakinda 
Herlini ziyar('tİ bekleniyor-Daladye bu-

gün,Hitler cumartesi birtr nutuk 
söyliyec~ kler 

Paris 4 A.A.- lngiliz nutka işaret eylemiştir. Baş· 
Başvekili Çemberlaynm dün vekil s;yasi sahada olduğu 

Avam Kamarasında söylediği gibi Fransa He lngilterenin 
nutuk Fransada çok müsait bütün sahalarda tam bir te· 
karşılanmıştır. sani.idü muhafaza ettiğini 

Fransız matbuatı hülasa· söylemiştir. Haber verildi· 
ten şu mutaleayı yürütmek· ğine göre, Dala_dye yarın 
teeirler: Parlamento vey Aan Harici· 

İngiltere ve Fransa Hitler Encümenlerinde mühim bir 
reıımını ortadau kaldırmayı nutuk söyliyecektir. 
kararlaştırmışlardır Bu suret Moskova 4 A.A.- Sov· 
le bitarafümla kurtulacaktır yet Başvekili ve Hariciye 4 

Bitaraflar da bizim gibi, yala K<:>miseri Molotofun yakın· ; 
na değil, hakikate dayanan da Berline giderek Ribben· 
bir sulh istiyorlar. Girişti· tropun Moskova ziyar-etini ia 
ğimiz harbin tek hedefi: Av de edeceği haber verilmek· 

rupayı devamlı bir sulha tedir. 
kııvuşturmaktır. Çemberlayn Amesterdam 4 A.A.
Almanyaya itimadsızlık gös· Berlinden "Telgraf,, gazete· 
termekte tamamen haklıdtr. sine bildiriliyor: 1 Rayhiştağ 
Çünkü Almanya mazideki Meclisi cumartesi günü top· 
birçok sözlerini tutmamıştır. lan arak Hitıerin • .. söyliyeceği 

Pctris 4 A.A.- Havastan: nutku dinliyecektir. 
Kabine bu sabah Cümhurr~ Hitlerin, dün Çemberlay 
isinin Başkanlığında fevkala· nın söylediği .. ve yarın Dalad· 
bir toplantı yapmıştır. Bu yenin söyliyeceği :nutuklara 
toplantıda Daladye askeri ve da bu nutkunda cevap vere· 
siyasi vaziyet etrafında iza • ceği haber verilmektedir. 
hat vermiş, sulh teklifleri Roma 4 .. A.A.- İtalyan 
karşısuıda İngiliz Başvekili kabinesi, Kont , Ciyanonun 
Çemberlaynın dün söylediği ( Sonu 2 incidd 

ar EN ~ON DAKiKA __, _____ _ 

M oskova müzake 
relerinin aki-sleri 

lngillz Hariciye Nazır mua
vini de anlaşmadan mem

nıınigetle bahsediyor 
Mo~'rn~a ~ A:~·- Tas. ~!ansının verdiği haberlere gÖ· 

re, Turkıye ı larıcıye Ve kılı ıle Sovyet hükumeti arasın· 
daki konuşmalar ilerlemektedir. fürkiyenin cevabı Sara 
coğluna dün gelmiştir: 

Londra 5 A.A.- Avam Kamara.;ının dünkü toplantı· 
sında Moskova müzakereleri hakkında sorulan sualJere 
cevap veren Hariciye Nazır Muavini, lir Akdeniz ve As 
ya Devleti olan Türkiyenin keneli menfaati icabt olarak 
~ovyet1 e:le d Jstlu'< münas .. batı tesis etmesinin gayet , 
tabii olduğunu, bunun Türkiye ile Fransa ve lngiltert 
arasındaki anla~ınaya asla bir mani teşkil etmediğini ve 
bu a .ı lışmaJan lngilterenin bahtiyarlık <luıacağını söyle· 
miştir. 

Daladye, Ankaranın dürüstlüğünden 
b:lhsediyor 

Fransa 5 A. A. Diin parlamentoda :bir nutuk söyle· 
yen Daladye harici siyasette.ı bahsederken, 1 ürkiye ile 
yapılmakta olan müzakerelerin sırrını anlatmış ve bil
hassa Ankaranın gösterdiği dostluk ve dürüstlüğü bil· 
hassa zikreylemiştir. Daladye sulh teklifleri hakkında 

Sonu sa 2 su 4 



Sayfa- ·2•.-: 

Yurdumuzdan 
Serbestçe ihraç 

olunabilecek m"'d
deler 

icra vekilleri, bazı madde 
lerin serbestçe ihracına mü· 
saade eden bir kararname 
kabul etmiştir. Bu muddeler 
şunlardır: 

Yein tal}İn 
ve ııakiller 

Bünyan Belediye ebesi 

YENIGÜN 

Çember/ayinin 
nutku 

Moskova müzakereleri 
Beşı 1 incide 

~unları söylemiştir 

Başı 1 incide "Fransa harbe kati surette devam kararını vermiştir . 
Berlinden dönmesi üzerine Biz emrivaki önünde boyun egmıyecegız . İstediğimiz 
Mosolininin Riyasetinde uzun şey milletler için emniyet çerçevesi içinde devamlı bir 

bir toplantı yapmıştır. Bu topl•b•a•r•ışiılt11ır •. '•' ••••••••--
lantıda neler konuşulduğu 71 il H---------hakkında sıkı bir ketumiyt't LYLUarİ/ arp tebligleri 
vardır. Röyter Ajansının k d Başıl incide 

aldığı haberlere göı'e, Alman Q rO S Un Q ~~~1l:n hk:şTfü:a~:t:tcr~1l~~~ 
yanın sulh teklifleri ltalya ta y eoi men1urlar 

s 
..... , 

Gümrlik tarife kanununııe bt 
şinci maddesinde yaı.ılı şart· 
lar altında muvakaten yurdu 
muza sokulan ve sokulacak 
eşya, nakil vasıtaları, zarf 
'e aml a 'ai maddeleri1gümrük 
tarife kanununun elli birinci 
maddesine göre muvakk<Aten 
yurda sokulan her türlü n<i· 
kil vasıtaları ve hayvanlar, 
kabülü muvalkat usuliyle İt· 
hal olunarak milli mahsül ve 

MebrureÔzgün Kırkhan ebe 
ıiğine, Gaziantep trahom mli 
cadelesi ~ıhhat memuru z~
ki Coşkun Antakya trahom 
mücadelesi sıhhat memurlu
ğuna, A<laııa hususi idare 
sıhhat memuru Cafer Tek
mızrak Yayladağı trahom 
mücadelesi sıhhat memurlu· 
ğuua Mardin trahom müca· 
dele dispanst!ri sıhhat memu 
ru Hüseyin Yaman Kır k'1an 
trahom mücadele sıhhat nıe 
murluğuna, Mut Belediye e· 
besi Saniye Selçuk Yaylada· 
ğı eb~liğine, Yayla seyyar 
sıhhat mt>mııru Mehmet Sön 
ınez Reyhaniye muayene ve 
tedavi evi sırhat memurlugu 
na, Urfa trahcm mücadele 
dispanseri sıhhat memuru 
Ôztt>n Reyhaniye trahom mü 
cadelesi sıhhat memurluğu

na, Çanakkale birinci sınıf 
ormnn mühendisi Muzaffer 
Arat Antakya birinci sınıf 
orman mühendisliğine nakil 
ve tayin e<lilmişl~rdir. 

vaffakiyetle yapmıştır. Zayi-
rafından yarın veyalıui cu· ahnacak atımız, elde edilen neticelere A 
martesi günü Londra-;a bil Maarif Müdürlüğünden: göre cüzidir. Binlerce k 
dirilecektir. D k fotograf alınmış, Zigfrit hat- 1 airr!miz adrosuna yeni 

memurlar alınacaktır. Müra tında düşmanın yaptığı yeni; İngiliz gazetelerinin 
mutaleaları 

caat edeceklerin aşağıdaki inşaat herg~n kaydolunmuş- ~ 
şartları haiz tılmaları lazımdır. tur. Hava muharebelerinde li 

1 L. 1 1 30 düşman tayyaresi tahrip Londra 4 - Röyterde n: - ıse mezunu o ma arı 
2 Y. · b d olunmu~tur. Buna mukabil 

Çemberlaynın nutkunu tefs'ır - 111111 eş yaşın an F 
40 d k ransız zayıatı 8 tayyaredtıı 

eden bugüokü lngiliz gazete aşağı, yaşın an yu arı ibarettir. 
lerinin umumi mutaleaları olmamaları. 

.. 1 h··ı- <l'l b"l' 3 -Maarifin bir masa şefli c - Hüsnühal ilmuhabt! 
şoy e u asa f': ı e ı ır; v. "d d b"l k ··b · 'd d "Sulh . . . . , gını ı are e e ı ece tecru eye rı, emnıyet ı aresin en. 
v • ıçın yalnı~ bıze ... de sahip ve muameleye vakıf ol d - Evvc>}ce nerelP.rde 
gıl Av:-upaycida temınat ve· maları. bulunduklarına dair kısa bir 
rilmelidir. Fakat bu temina 4 - Askerlilde ilişiği olma terceıneihal. 
h, Almanyanm bu günkü a· malan e - Hükumet tabipliğin 

den sıhhat raporu. 
damlarından alamayız. Zorba Yulurıda şartları haiz o- f _ Askerlikle ilişiği bu· 
lık siyasetine nihayet veril· )anların 5, birinci teşrin939 lunmadığına dair evrakı ile 
melidir .Çünkü bu siyasetten akşamına kadar: birlikte Maarif müdürlüğüne 

.. 
malumatla dolu olarak ihraç 
olunacak maddeler, antrepo· 
lardan çıkarılacak olanlar da 
dahil olmak üzere deniz ve 
hava vasıtalarıııa verilt-cek ko· 
marıyalrlr, ecnebi ülkelerden 
Türk ve ecnebilerin kendi 
istimallerine mııhsus zati eşya 
sı ile kullanılmış f!V eşyası a· 
rasında getirilip gümrük res 
mine tabi tutulmasından do· 
layı geri gönderilmesi isteni-

Dörtyol da elek
triğe kavuşuyor 

bütün Avrupa tehlikededir. a -- Fotograf istidaları müracaatları. 
Hitler cevabını almıştır. b - Lise mezunu bulun Talipler arasında görülerek i'e 

Bu esaslar dahi\inde sulh duklarına ait şehadet na mele lüzum üzerine müsabaka İm· 

Dörtyol Belediye~i tara· 
fından hazırlanan proje mu· 
cıbince, Dörtyolda elektrik 
tesisatı müııakasası yapılmış 

ve tesisat 28 bin lira muka· 

tekliflerini tedkike hazırız. rın ın ası Harı tiham da açılacaktır. 
• len eşya, manifesto ve her

nameye kaydedilmeksizin yan 
lışlıkla yurdumuza getirilmiş 
olup mahallıne iadesi güm· 
rük idaresince edilecek eşya 
her hangi bir sebeple gön· bilinde müteahhide ihale 

olunmuştur. 

Tesisat en kısa bir zam<ın 
da ikmal edilecek ve Dört -
yol kazası yakında elektri~e 
kavuşacaktır. 

Kıymetli bir vatı n 
claşın teberruu 
Tüccar Pazarında Kaltp· 

çı Fazıl, Dikili felaketze<lele 
rine yardım olmak üzere 
5 lira tebeı·rü eylemiş ve pa 
rayı Parti vcznedaı lığına 
yatırmıştır. Bu hamiyetli va 
tandaşı takdir ederiz. 
Diı<ILIDE ZELZELE DE-

VAM EDiYOR 
Ankara 4 A. A. -~ Ev· 

derilen teslim edilmiyen ve 
muayyen müddetten fazla 
kalmasından dolayı posta i· 
daresince usulen mahreçleri
ne iade ve ihraçlaı ı lazım 

gelen posta paketleri, geldi· 
ği ve gideceği yerler vesika 
larıııa nazaren ecnrbi hir ül 
ke olup aktarma malı veya 
aktarmasız bir veya antrepo 
ya konara !C veya konmaksı
zın Türkiyeden transit sure· 
tile geçirilen eşya, hududa 
mücavir yeı lerimizde 1 uru lan 
pazarlardan mübayaa edile 
cek ve kıymeti bir lirdyı geç 
miy\·n hububat ve sair gıda 
nıaJdeleri, kıymeti on lirayı velki gece Dikili kaza mer· 
geçmiyen sair eşya ve kıy· kezinde 5 defa hbfif yer sar· 
meli bt:ş lirayı geçmiyen kü sıntısı olmuştur. 

Fakat yalanct bir sulh kabul 
edemeyiz.,, 

Lord Halifaksın dün 
akşamki mühiın 

nutku 
Londra 4 - Röyter A· 

jansmdan : İngiliz Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks b.ı ak 
şanı Radyo ile bir nutuk 
söyliyerek sulh teklifleri hak 
kmdaki şayialardan bahset • 
miş ve sözü Moskovada ce
reyan etmekte olan Türk -
Rus müzaktırderine getirerek 
bu iki dost devlet arasındaki 
dostane müzakereleri lngil
terenin büyük bir ınemnuni
yet!e takip ettiğini, Türkiye 
ve Rusya gibi iki büyük 
komşu devlet münasebatının 
Türkiye ile Fran 
sa arasında da ayni samimi· 
yetle devam eylediğini söy · 
lemiştir. 

çük baş, kıymet\ 15 lirayı 'r.:uz mz • L. 
k b k ıtvanya l{ariciye geçmıyen büyü aş ayvan • 

ıar. /lan Nazırı 
lzmirde pamuk satışı v k fi .. d .. 

1 
..... d 

1 
a ı ar mu ur ugun ... 11: Moskova 4 A. A. -

lzmir 4 A. A. - Müstah 1 2762 ,sayılı vcıkıflar İki gündenberi Sovyet dev· 
sillerden pamuk satın almak 'k..,nunuı.un muvakkat maddesi ' lı:t adamlariyle görüşmekte 
üzere Ziraat Bankasınca ku mücebince mütevelıi veya l olan Litvanya Hariciye Nazırı 
r ulan teşkı lfıt civar kazalara heyd i sıfatile _vakıflarda ta- r hususi bir tayyare ile Lit· 
da teşmil edilmiştir. Pamuk sarruf edenlerın vakıfla~ ka- 1 vanyaya gitmiştir. Nazmn 
fiatları normal haddini bul· 11.ud~ğ~u~3Hataydo m93e9rıydde tekrar Moskovaya dönmesi 

gır 1 1 temmuz an beklenmektedir. 
muştur. itibaren üç ay zarfında vak-
lNGİL TEREYE KURU fın mahiyetini, geçmiş son 

ÜZÜM SATIŞI senenin varidat ve ıuasraf

lzmir ·- lzmir satış koo· 
peratiHeri birliği lngiltere pi· 
yasasına 1 O,OJO ton kuru 
üzüm satışı yapmıştır. 

Kızılay cemiyeti men· 
faatine gü: eş 

Ankara 4 .ı\. A. - Pa· 
zar günii, Kızılay cemiyeti 
m•nfaatine 19 mayıs s!adınc.la 
bir güreş müsabakası yapıla· 
cak ve bu müsab.,kaya Türk. 
Bulgar ve Alman güreşcileri 
j§tirak edecektir. 

larmın mikdar ve nevilerini 
mütevelliliği hangi salabiy~t
li merciin kararına müsteni
den hangi tarihten beri yap· 
tıklarım gösterir bir beyan· 
name ile buna ait bütün ve· 
saikin asıl veyahut suretleri· 
ni ve vakıflar idaresine 
vermeğe mecourdur. 

2 - Birinci maddede 
yazılı beyannamelerin makbuz 
mukabilinde vakıflar idaresi· 
ne verilmcsı lazımdır. 

3 - Birinci maddede 
yazılı müddet içinde beyan 
name vermi enler vaklllarm 

• > 

da tasarruf edemezler. Be· 
yanrıamenin kanuni müddet 

zarfınJa verilmemesi haklı bir 
sebebe müstenid olmaz ve· 
yahut verilen beyannume ha
kikate uygun bulunmazsa 
mütevellilikten derhal azlo 
lunur. 

4 - Vakıflar idaresine 
verilecek beyannameler muh
teviyatının vesika ve teamül 
lere müstenid olması ve bu 
vesika ve teamüllerin 23 
temmuz 939 dan evvel mev 
cut ve meri bulunması oarttır. 
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Sümer Bank M 
Gemlik sunğipekf abrikasında Yi\ 

TOPTAN VE PERAKENDE OL .\RAK SA TıŞA Çl
KARILMJŞ BULUNAN VE BOBıN (KONiK VEYA 

ALEKSANDr.R) HALiNDEKi 

Sun'i ipeklerin._fiatlan aşağıda gösierilmiştir: 
Bu fiat!ar, f:ıbrikada amba~ijlı olarak teslim şartiyle 

muteberdır. Bır veya muhtelıf denyel~rdtn bir ay zar
fında çekilmek şartiyle 1000 kilo veya daha fazla mik- E 
tarlar için bu fiatlardan 200 denyey:! kadar (dahil) yüzde 
8,200 denyeden yukarı olanlardan da yüzde 10 tenzilat 

1 
yapılır. 

Siparış vı;:rmek istiyenler doğrudan dokruya fabrika- Va 
mıza müracaat edebilecekleri gibi lstanbulda yerli mallar ki 
pazarla11 müdürlüğüne müracaat e<lebilirlc-r. 
Den· Kalitesi Perakende Den- Kalitesi Perakende 
Y esi Kg- satış fiatı ye si 
60 1 540 Kr. 250 

11 530 " 
111 Si.O ,, 

'/5 1 530 " 300 
11 520 " 

111 510 " 
100 1 520 " 350 

11 505 " 
111 490 " 

120 1 505 " 400 
1 ı 490 " 

111 435 
" 150 1 500 " 450 

11 485 " 
111 470 " 

180 ] 485 ,, 500 
11 470 

" 111 450 ., 
200 1 470 " 600 

11 450 " 
111 435 

" E • /lan 
Hatay Defterdarlığından: 

Köyü Nevi 
Hıdırbey Portakal 
Vakıf Portakal 

Adedi 
Bir milyon 
Beşyüz bin 

1 
11 
111 

1 
11 

111 
ı 

11 
ı 11 

1 
11 

1 IJ 
1 

11 
111 

ı 

11 
111 

1 
]) 

11 ı 

Kg. satış fiatı 
460 Kr. 
445 " 
430 " 
445 " 
415 " 
400 " 
425 

" 415 " 
400 " 
415 

" 400 "ı 
390 "~~ 
400 " 
390 
380 " 

" 390 " 
380 

" 370 
370 ,, 
350 

" 330 
" 

" 

Muhammen bedeli 
(3500) 'lira 
(200J) lira 

Zey!uniye 
Hmstıyan Portakal iki} üz bin (8DO) lira 
H•<lırbey nahiyesinde kain yukarıda köy, nevi ve ade· 

diyle muhammen bedeli yazılı portakallar açık arttırma 
usulilP- 10,10 939 tarihine müsadıf sa!ı günü saat (16) da 
Milli Emlak MüJürlüğü odasında Komisyon huzurunda sa
tılacağından talip olanlur muhammen brdt lin yüzde (7 5) 
ğunu Maliye veznesine teslim ederek makbuzunu ve:n.::. 
mezkQrda Komisyona ibraz etmderi lüzum• ., ... 

ıj,, 


