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ilk teşrin nü/ us sa 
gımı gününde 

Romanyada 1 As/ alt yolların inşaatı 
Süratle ilerJemeğe başladı -- Süveydi
ye yolu da ikmal ediliyor - Senköyde 

bulunan asfaıtla.-dan bir nÜmune 

Naszl harekeı edeceğiz? 
Her Vatandaş sayını memurlarının yazi
felerioİ kolaylaştı"makla mükelleftir. Va

tandaşların o gün dikkat edecekleri 
esaslı noktalar 

dır. Çünkü herkes bulunduğu 

yerde yazılacaktır . 
3- Sayım günü fazla has· 

talık doğum vesaire haller· 
inde ihtiyaç hasıl olur~a t-n 
yakın yerdeki 'teşkilat me· 
murlar vasltasile ihbar edile 
cek ye derhal doktor gönde 
rilectktir. Bunun için İcab 
eden bütün tedbirier al•nmış 
tır. 

Petrol kuyularında 

Bükreş 15 AA .- Roman 
yadaki Petrol kuyularında 
s o n d a j a m e l i yesi 
yapı!ırken yangın çıktı~ı hil· 
dirilmekte.:lir. Yangını sön
dürmek için Romen itfaiye 
teşkilatı kafi gelmediğinden 
Almanların getirdiği petrol 
yarıgm söndüı me aletlerinden 
istifade edilmiş ve yangın 
dün öğleden sonra söndürül 
müştür. 

İtalya Arnavutluk 
ta tahşidat y rt pı

yormuş! 

yolu yapılacak 
Vılayet Nafıa müdürıüğü 

Vilayet dahilindeki yolların 
t~mir ve ikmaline faaliyetle 
devam etmektedir. Asfalt yol 
larırı tamir işi süratl~ ilerle 
rnekt~dır. Şehir duhiljıde ve 

metbalindeki yolların asfalt
lanması kıştan evvel ikmal 
edilmiş bulunacaktır. Yalnız 
Kışla - Orhan caddesinde· 
ki kaldırımlar henüz Beledi 
ye tarafından yapılamadığı 
için bu caddenin asfaltlan · 
ması ilkbahara kalmıştır, 

Şenköyde bulunaıı asfa it 
madeninden istifade edilme· 
ğe başlanmıştır. 

Zengin damarları ihtiva 
ettiği anbışılan bu asfaltlar · 

dan bir kısmı bıok halinde 
şehrimize getirilmiş bulun • 
maktadır. Bunlardan Genç· 
lik kışlast karşısındaki yol· 
da jQ metrelik bir kısım Ü· 

zerinde bir nümune yolu 
yaptırılarak t~crübe edile • 
cektir. 

Diğer taraftan Süveydi· 
ye yolunun henüz yapılma· 
mış olan 7 kilometrelik kıs • 
nııııın inşasına da başlanmış • 
tır. Bu kısım .ia kışdan ev· 
vel otomobil ve kamyonların 
kolayhkla geçeceği Jşekle if
rağ edilmiş bulunacaktır ki, 
bilhassa portakal mevsimin· 
de' bu yol Sl\veydiye 
tçm hayati ehemmiyeti . haiz· 
dir. 

20 ilk teşriu 940 pazar 
günü bütün yurtta yapllacak 
nüfus sayımı için hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Vilayetimiz 
de de sayım memurları tayin 
ve tespit edilerek kendilerine 
tebliğat yapılmıştır. Köylere 
gidecek olan sayım memurla 
rı 18 ilk teşrin cuma günü 
mürettep mahallerine gidecek 
hazırlıklara başlıyacak ve nu 
nıaratai işlerini tt-:dkik ~ ettik· 
ten sonra noksanlar varsa bun 
lar süratle ikmal edilecek 
ve pazar günü sayım yapıla

caktır. 

4- Gelecek sayım memur 
tarının işini kolaylaştırmak 

içir.. kapılar derhal açılacak 
ve sayım m~murlarının sora
c 'lğı suallere süratle ve doğ 
ru cevap verecektir. Buna 

Londra 15 A.A. - Röy 
ter bildiriyor: Öğrenildiğine 
göre, Romen lng-iliz mönase 
betleri çok gerginleşmiştir. 
yine hıtber verildiğiııe naza· 
ran ıfalyanın Arnavuttuk!a tah 

şidat yaptığı dogrudur. 1~7!!!!,-111!1-~---------------•• a9mis gaze- Suriyede Romanya sa- - . .. 
Sayım günü sayın halkımı 

zın nazara dikkatte tutacakla 
rı en mühim ve başlıca nok
~talar şunlardır: 

1- Ogün saat 8 den iti· 
haren herkes evinden dışa· 
rı çıkmıyacak ve kapılarına 
geJecek sayım memurlarına 
en doğru malumat• Vt'!recek 
ler<li r, Sayımın bittiği düdük· 
le ilan edilince herkes evin· 
den dışarıya çıkacakt!r. 

2 - Evlerde mevcııt olan 

riaye::t etmiyenler ağır para 
cezasır.a çarpılacaklardır . 

5 -Sayım memurluğuna 
tayin .edilen ve kendilerine 
ihbar yapılanlar muayyen sa· 
atta vazifeleri b.:t~ma gitme· 
dikleri veya verilen vazifeyi 
ka~ ul etmedikleri takdirde 
elli lira para ceı.asına çarpı· 1 

lacaklardır. 

S&yın vatandaşların bu e· 
saslı noktalara dikkat ede· 

nüfus mikdarı yazılacağından rek hem milli ve vatani va· 
herhangibir sebeple ailenin ~ifelerini yapmaları ve hemde 
ht'rhangibir ferdi evde yok ı sayım memurlarının işini ko· 
sa onu yazdırmamak lazım· laylHştırmaları lfızım dır. 

Valimiz 
Bu sabah Yaylada gı

na gitti 
Valimiz Sökmensü~r bu 

sabah saat 9 da Yayladağı· 
ııa gitmiştir. Orada teftişler· 
de bulunacak ve öğleden son· 
ta şehrimize dönecekh:rdir. 

~iraatBankası 
~iftçjye para ikrazına 

başladı 

Ziraat Bankası gt>çen se· 
tıe olduğu gibi bu seue de bil· 
!~assa küçük çiftçilere para 
•krazınu hd şlıımışhr. 
I Çiftçilere mahsul vaziyet
:rine !!Öre 25 liradan 50 
lıtaya kadar ikrazat yapıl· 
ltıttk tnu ır 
'-: 1 

Yurtdaş! 

Maarif Yayı
nevi açıldı 

Maarif Vekalt!tinin Antak· 
yada tesis ettiği Yayınevi a· 
çılmış ve satışa b ışlanmıştır. 
• Memlekt>timiziu senelerden 
beri en büyük i tiyaçlarından 
biri olan kütüphane ve kitap 
s1krntıs1 Maarif Vek51etinin 
bu hayırlı nıüessesesile Ön· 
lenmiş bulunuyor. 

Havalar serinledi 
iki gündenberi fasılalı su

rette yağan yağmurlardan ha
va oldukça serinlemiş ve 
sonbdhar mevsimi başlamış
tır. Yağmurlardan çiftçil~r 
son detece memnudtlur. 

Mülbakatt~n gelen haber 
ler )'ağmurlnn ı çok faydalı 
olduğunu bildirmektedir. 

J'ii·· 

Hava Kurumu yurdun hava hakimiyetini temih için 
Çalışmaktadır. Fitre ve zekatlarımızı Hava Kurumuna ver 
lllekle b" .. k b . en uyu seva ı ışlemiş oluruı. 

1esıne gore Olup bitenler 
hi//erinde Suveyş yolunda en Kahire 14 (a.a.)-Röyter 

büyük engel Türk Ajansı bildiriyor: Suriyede Almanlar Köstencede 
deniz ü~sü kuru· 

yorlar 

Biikreş 14 (a.a.) - Bir Al · 
man bahriyt- heyetinin yarırı 
buraya gelmesi beklenmekte· 
dir. Bu heyet Köstence lima
nı civarında bir der.iz üssli in
şası ile alakadardır: 

Namoilcedt' d e bir deniz 
tayyareleri üssü kurmak içh 
İtaiyan tayyare subaylarından 
mürekkep bir heyc::t Roman· 
yaya gelmiştir. Bükreşteki 
Alman mehaliline göre, pek 
y1krnda 10 Alman fırkası Ro· 
manyaya yerleşmiş buıuna· 
caktır. 

İngiliz tabaalrı çekildi 

Bükreş 14 (a.a.; - Ro· 
manyadaki İngiliz ataşel eriy· 
le bazı sefaret memurları bu· 
gün Romanyayı te rkedecek
lerdir. An laşıldığına göre, 
g omanyada Jngilizlerin 20 se· 
faret memurundan b ışka in· 
gi!iz tebaası kalmıyacaktır . 

Yugoslav-Allna n 
müzakereleri çıkmaza 

girdi 

Nevyork 14 (a.a .) -- Nev 
york Taymis gaı:elesin~ gelen 
bir telgrafta, A !manya ile Yu· 
goslavya aras ııdaki müzake· 
reler çıkmaza girmiştir. Buna 
sebep, Almanların Yugoslav· 
yadaki buğday ve m:rden is· 
tihsalatını kati bir kontrol 
alhna almak istemel ~ridir. Yu 
goslavya Alnıanyarun bu ta.lep 
terini reddetmiştir. 

memurlar arasında yapılan 
ordusudur son tetkikat ve tensikatla te• 

Ll)ndra 14 (a.a.) - '-Al· kaüde sevkedilme hareketleri 
41 manların Cenubuşarki Avru· de normal olmıyan bir vaziyet 

pasındaki ilerileyişlerini tef- doğurnıuştur. Vişi hükumeti· 
sir, eclen Taymis gazetesi di- nin müm~ssili Fransız Generalı 
yorki: her türlü faaliyeti kontrol et· 

"- Almanlar lngiltert:ye mc-kte ve bür Fransa lelıin· 
(Sonu ikincide) Sonu 2 incide 

LE& i 
EN SONDAKIKA 

Tas Ajansının1 

bir tekzibi 
Türk, lngiliz, Rus, 
Yunan ınüzakere 

leri yalanlandı 
Moskova 15 A . A. -

Tas Ajansı bildiriyor : 
Röyter Ajansı, Deyli tel· 

graftan naklen Almanyaııın 
yakın Şarka doğı u ileri ha· 
rekt>tİ k~rşısmda lngil tere, 
Türkiye, Sovyetler birliği ve 
Yunanistan arasında müzake 
relere başlandığı bildirilmiş· 
tir, Tas ajansı bu ha~ criıı uy 
durma olduğunu beyer~a me· 
zundur. 

Sovyetı -: r bitaraf 
kalacak 

Moskova 15 A. A . Sov-
yet matbuatı Romanyada Al 
mantarın yerle~rn esi mesel~si 
üzerine hiç bir müıa l ea yürüt 
memektedir. Yalnız haberleri 
neşrile iktifa etmektedir. Ga· 
zateler Molotofi:m nutukların 
da tekrarladığı giti, Sovyet 
lerin bitaraflık siyasetine de· 
vam edeceğ-ini yazmakta, fa . 
kat Tuna ve Balkanlar rne· 

• 

Bükreşe 
60 Alman pilotu 

geldi 
BülCreş 15 A.A.- Dün 

gece buraya 60 Alman pilotu 
gelmiştir. Geçenlerde Demir 
muhafı1Jnr tarafından tevkif 
edilmiş olan İngiliz petrol 
mühendisi serbest bırakılmış 
derhal Roroanyayı terkeyle· 
miştir. 

Berlin yine bom bar· 
dın1an edildi 

Londra 15 (a.a.) - lngi· 
liz tayyareleri dün gece Ber· 
Jiıı üzerinde: uçmuş Ye Al
man hava dafi batarya!armm 
şiddetli ateşine rağ· 
men askeri hedef teri bom· 
oardıman eyl emiştir. Berlinde' 
dün gece iki defa alarm işareti 
verilmiştir. 

İnR"iliz hava nezaret.inin 
tebliğine göre, A:lman tayya• 
releıfoin dün lngiltereye hü
cumu nisbeten hafif 'geçmiş 
Londra v e diğer İngiliz şe· 
hirlerine atılan bombalardan 
ölen ve :Ydralananlar ol· 
muştur. Maddi hasar çok 
değildir. 

selesile alakadar olduğunu ve mıyacağını irnve etmektedir· 
bu işlere karşı bigane kala· ler. 



•cı - . 
Belediye za- i 
bıtası talimat \ 

• 
namesı 

24 
Madde 235 - Binalarm 

sevk kanallarım bağlama ka 
nall;ırile birleştirmec.ten ev· 
vel belediyenin tesbit ettiği 
şekilde bir muayene bacası 
yapılacak ve h .. r binanın ay 
rı bacası olacaktır. Bu baca 
b:na içiııde olacak ve ancak 
kati zaruret görüldüğünde ya 
ya kaldırımlarında ela yapıla 
bilecektir. 

Madde 236 - Binaiar ye· 
ni macralara bağlandıktan son 
ra (>1)kiden kalma kanallarla 
pis ı;u çul-urlarının eski ha· 
linde bırakılmalarında beledi 
yece sıhhi ve ferini mahzur 
görülürse bunlhrı boşalttırıp 
temız toprakl.t dordurmağa 
bina sahiplori mecburdurlar. 

MadJe 237 Yeni mec· 
ra )apılcfıktarı sonra lokanta 
lar, kışlalar, rncuk ve sabun 
fabrikaları umumi çamaşırha 
neler, hamamlar ve saire gi 
bi pis sularırıda fazla miktar 
da yağlı maddder bulunan 
müesseseıer, suların yagları 
ayrılarak ve belediyenin ka· 
bul ettiği şartlara uyğun ola 
rak yapılacak gulil erden ge· 
çiri!ecektir. 

Madde 238 Garajlar, 
benzin dt'poları, ista~yonlar 
gibı fazla miktarda benzin sar 
fed, .. n yerl,..rde elbise lekele· 
rini kimyevi maddelerle t~· 

mizlıyen boyahane ve fabri· 
kalurdan benzin ve ::.airele· 
rinı ayırnıak için sularını yu 
kandaki maddelerdeki gös· 
terildiğı veçhilt' gımilerdtm 
geçirmeğe mecburdurlar. 

Resmi tebliğ I Taymis gaze-
Eınuiyet amirliği hülasa/arı ıf fesine !go··, e 

VilayPtimiz Emniyet bi . ,. 
rinci şübe müdürü J-lamit lngiliz tebliği (Başı Birincide) 
Ozan İskenderun Emniyet L<'ndra 14 A.A.- lngi karşı kazanamadıkları muvaf· 
amirliğin~ nakledilmiş,] yeri· liz resmi tebliğioe göre,dün fakiy~ti, "'zaif zannettikleri 
ne İskenderun Emniyet ami akşam düşmanın hava lcııv· Balkan devletlerinden temin 
ri Necati Alpkan tayin olun vetleri İngiltere üzerine ol· eylemek ve bu yoldan Sü· 
muştur. dukça vasi mikyasta hücum· veyş Kanalına inmek arzusun• 

Hakari vilayeti Emniyet lar yapmış Ye bu hücumların dadırlar. Fakat Alman !arın 
Komiser muavinlerinden Ali sıklet merkezini yine Londra bu yolunda çok çetin iki en· 
Haydar Ôzcan Revan Vilaye teşkil eylemiştir. Londraya gel v&rdır. Bu engelleri'\ en 
· K · ve lng.ılterenı'n muhtelı'f şe- buyüğü ve er: çetini olan bi· 

tı omıser muavinlerindeq 
Nurettin Alkan Vilayetimize birlerine bombalar düşmüş, :-incisi, istiklalini çok kıskıman 
nakledilmişlerdir. Hami Oza birçok evler vt~ ticarethane· ve gayet kuvvetli bir orduya 
na yeni vazifesind~ de mu . ler hasara uğramıştır. Gelen malik bulunan Türkiye, ikin· 
vaffs~iyet dileriz. raporlara göre insanc:ı tele· cisi de Türkiyenin müttefiki 

'116 ~./. fat miktarı azdır. Dünkü mu olan Yunanistandır. Üçüncü 
LV.IQQrlJ fe harebelerde 7 Alman tayya· engel de Ortaşarktaki İngiliz 

Nakil ve tayinler resi tahrip edilmiş, 2 ıngiliz kuvvetleridir.,, 

Antakya Kız Lise:.ıi tarih avcı tayyaresi kaybolmuştur. Surİgede 
coğrafya ö5?retm~ni Nezihe Alman tebligi Ba~ı 1 incide 
Çetin Adana ikinci orta okuı Berlin 14 A.A.- Alma:ı deki hareketleri öıılemeg'! ça· 
tarih öğretmenliğine nakle· tebliği: Harp tayyarelerimiz hşmaktadır. Suriyede hür 
dilmiştir. dun Londraya ve lngiltere· Fransaya karşı sempati git· 

Bu sene mezunlarından nin muhtelif şehirlerindeki tikçe artmakla beraber, şim-
Vi:ayetimiz emrine verilen askeri hedeflere karşı hü· diıik bunların faaliyetinin Ö· 

öğretmenlerden Lütfiye Kaf· cuma devam etmiştir.Birbiri nüne geçtiği gödilmı·ktedir. 
kas, Esma Durmaz, Leman ardınca dalga halinde uça· Şimdiye kadar dört bin Fran· 
Öner Antakya lsmetpaşa ilk rak athkları bombalarla bü· sız askeri terhis edil erek mem 
okuluna, Zeynep ve Adana yük yangınlar ç,karmışlardır. leketıerine yollanmıştır. 
merkez Ziya Gökalp ilkokul Bu arada silah fabrikalarına Suriyedeki ltalyttn heyeti 
öğretmenlerinden Şükrüye limanlara hücum edilmiştir. azalurı, sivil elbise ile gezmek 
Öker Antakya Guipış .ı ilk Düşman tayyareleri şimali te ve taııınmamak için sokak· 
okuluna, Leman Dinçer, Be ve garbi Almanya üzerinde larda Fransııça konuşmak· 
dia Kırgız Antakya .Fevzi - uçuşlar yaparak hücum et· tadarlar. 
çakmak ilkokuluna, Sivasın mişlerdir. Dünkü muhareb~- İktisadi buhran çok şid-
Hafik ilkokulu öğret lerde 13 düşınan tayyaresi şiddetlenmiş ve benzin, yağ, 
menlerinden Samiye Özü düşürülmüş hir Alnıan tayya gıd:t maddeleri kıtlık derece· 
Antnkya Ulus okuluna, Safi resi üssüne Jönmemiştir. sine gelmiştU:'. Son günlerde 
ye Erdeıı 23 T~mmuz ilko· ltalyan tebliği piyasada bol mikdarda İngiliz 
kuluııa, Ahmed Sami, Seyha altınları göze çarpriıağa baş· 

Roma 14 A.A.- ltalyatı 
ll'r\ Gnra11 ko··y o··ğretmen'ı lamışhr. Bu altınların vaktiyle 

- tebliğinin bildirdiğine göre, La vrens tarafından Surı'yeye 
Nabi Abalı Merkez okuluna, d" 1 ·ı· 1 · T b un ogı ız tayyare erı ra dağıtılan ve iktisadi buhran 
Tayibe Giizel~e~. Abdülke· lusgarp ve Habeşistanm muh 
rim Ural, Vartu ö•hetm .. _nle· neticesi olarak piyasaya çıkan 

"' telif noktalarına taarruz ede 
rinden Muzaffer Gündoö-du altınlar olduğu tahmin edilı· 

6 rek bombalar atmaşlardır. 12 
Sabunlu köyü öğre~menliği. adalardan Leros adasına y_o_r_. ________ _ 

Neşriyat MüL~Ürii 
Se1im ÇELENK 

H.P.matbaası -AN fAK'( A 

Vakıf ilanları 
Dağ mahellesinde çakıllık 

mevkiinde hacı Yusuf vakfm 
dan 1116 mahzarNo:lu 20ağaç 
zeytinin 940 mahsulü iha 
lesi 20.lo,940 perşembe gü
nü vakıflar idaresinde icra 
olunacağından isteklilerin mü 
racaatları ilan olunur. 

* * * \ılansuriu köyünde mevcut 
zeytunların 940 mahsulü pa· 
zarhkla ve dag t"teği mevki· 
inde habibiıınt>ccar diğer adı 
şeyh Vusuf vakfından 20 a· 
ğaç zeytunun 940 mahsulü 
bir hafta temdit olunmuştur. 

İhalesi 17,10,940 giinüne 
raslayan perşembe günü iha 
lesi icra olunacağından va· 
kıflar idaresine müracaatları. 

* * • 
Ft-nk, Fatikyil, Fıhncar, 

Mıshano, Kef erabit, Seferiye 
Com, Mukabns, Haci Paşa, 
Bamlike. Ayınfuu, Beşirbe, 
Hüse:yniye, Mağdele, Kişkinit 
Baksaous, Deyer, Babturun, 
Türkmen mezraası, Kunizem 
Besi baba köylarindeki vakıf 
zeytinliklerle ve Cürıte, Bas· 
lıka, Büyük burç, Toprakbi· 
sar, Alakent, Karso köylerin : 
deki vakfa ait hasilatı satılan 
zeytinliklerden mütebakı ka
lanların hasilah açık arttırma 
ya çıkarılmıştır. İhalesi 21. 
10,940 gününe raslayan Pa
zartesi günü saat onda vakıf 
lar idaresinde yapılacağından 
ist<!klilerin Müracaatları ilan 
olunur. 

Düzeltme 
9,10,940 tarihli nüshamı· 

zm ikim:i sayfasının üçüncü 
sütununda Tapu Muhafızlığı 
ilanının 14 ncü satım.daki 

tarih 26,10,940 yazılacak 
iken bir tertip Hatası olarak 
26,10,950 şeklinde çıkmıştır. 
Düzeltiriz. 

Madde 239 - içlerinde ha 
mız kullanan mü .. sseseler, su 
)ardaki hamız m1ktarı yüzde 
1,20 derecesine indirilinceye 
kadar suları havızlar 1an ve 
sifondan geçirmek mecburi· 
yetin dedir. 

ne. Hikmc:t Turan lskende· yapılan bir hücumda mübim 
run Mitlıatpa:>a orta okuluna tahribat yapılmış ,bu aradıt 
Abdullah Budur, Fatma Ne· 32 lı:işi ölmüş ve 20 kişi de 
zihe Tankut Dörtyol Merkez yalanmışhr. ..... ~mli!'~l'mll--~IBl!Kalllmi .. ~~--~--llmı· 

Bağ ve bahçe mt.hsulatı 

Madde 240 - Suları umu 

ilk~kuluna, Mehmed Eşrd , ltalya~n ileri hare
Ôzgün Payas ilkokuluna, Sey ~ 
han Kurtkulak köyü oğret. ~ keti durmuş 
meni Murtaza Baykal Hıdır Kahire 15 A.A.- Trab-
bey nahiyt'si ilkokuluna, Sq lusgarpteki ltalyan orduları 
han Sinekli köy öğretmeni Başkumandanı Grazyani 
Atila Sarılar k;)yüne, Seyha ileri harekett~n vazgeçmiştir 
nm İncirlik köyü öğretmeni Yaınız mevzilerini muhafaza 
Rasım Dinç Antakyanın Ar ~tmektedir. 
pahan köyü öğretmenliğine ~ Yugos/avyada 
lstanbul Hadımköy ögretme · 
ni Vedide B11ykal İskenderun Başvekilin bir nutku 
Mithııtpaşa okuluna,; Tokat Belgrad 14 (a.a.) - Üs· 

tır. öğretmenlerinden Makbule küpte! bir nutuk söyliyen Yu· 
Madde 241 - Şebekenin C.rzin ilkokul öğr~tmenliğin, goslsv Başvekili ~zcümle de· 

mi mecı aya sevkeden ve bi· 
na cephesindt-n umumi kana 
la giden . hağll\:na kanalları 

ile yukarıda bahsi 5eçen mu 
ayene bahçeleri masrafı bi· 
na sah plerine aıt olmak Ü· 

zere belediyenin tiilimatı dai 
resinde sahipleri yaı ıtıracak· 

tamaml.rndığı yerlerde yeni· Ereğli Kilise köyü ilkokulu mi~dir ki: 
den yapılacak binalara iç ve Hüseyin Batırga illcokul Öğ• " - Bu toprakları kanı· 

;.dış bağlama tesisatının vücu re~me_nliğin_e nakil ve tayin 1 mızla kazandık .Tarihi zaruret• 
de getirılmesi şarttır. Yapı edılmışlerdır. ı ler ve fedekarlıklar mukabi-

ruhsatı verilirken planlara o Açık f eşekkür~ linde. ?u topraklar bizimdir 
na göre işaret verilmiş ola· R f'k H'k A d l ve bızım kalacaktır. Yugos· 
cakhr. ~ 1 ·a~ ı met n aç • lavyalılısr, İcabederse her ka· 

Madde 242 - Bunlarla u · ııı .. uz~n mudd~t d:_vam ~den rış toprağımızı kanlariyle mü· 
muzmın hastalıgı muddetınce dataaya azmevlemişlerdir . ,, muıni mecralur ara!imda irti 

bat tesis edilerek ihtiyaçları 
bu suretle temdit edilen yer· 
lerdt'ki eski kanallarla kulak 

gfüterdiği dikkat v~ ihtimam Belgrad 14 (a.a.) - Yu· 
dan dolayı memleket hasta· gosıav Başvekili söylediği bir 
nesi Nisaiye mutahast;ısı nutukta, d:.inyaya yeni bir ni· 

!arının ve bunlara ait terli Doktor Mazhar Ataya ve bu zam verilirken, cenupta kalan 
batın ve çukurların her ne arada yardımlarım esirgemi- YugCJslav çocuklarının Ana-
sur~tle olursa olsun kullanıl y~n Başhekim Doktor Mab· vatana iltihakı lüzumunu ileri 
ma 51 yasaktır. mud Dı~veliye minnet ve sürmüşt~r. 

.... _.;:;;;;:.;;:iiii;;;=-;;;mimiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiim ... ~ şük r anl:ı rrnn iblağıııa gazeteni ••illi••••••••• 
Gündüzde ı1 zin vasıta olmasını saygııa . Halkta 

d 
~ rımla dilerim. 

y ıld~rın: ~- am ve Deh~et i G. M. T. 
Gecesı Suvare saat18,30 daı fegmen yü_mni Andaç 

Alçakıık 
Macera ve heyecaa filmi 

.. 

icara.verilecek 
Cinsi Kilo Beber kilınunun Yekün,kıymeti muv. 

ZEYTUNiYE 
muh. kıy. 

Kuru incir 500 3.5 kuruş 
Zeyti danesin400 5,0 ,, 
MAGARAClK 

35 ' " 5,0 
" 

Kuru incir 1500 
Zeytin danesi300 
YOGUNOLUK 
Kuru incir 600 

Zeytin danr;!si8000 
3,0 ,, 

5,0 " 
HBCı HABiBLİ 
Kuru incir 1000 3,0 

Zeytin dao~si8000 5,0 
VAKIF 

,, 
,, 

17 lira 50 .K. 

20 " oo." 

52 " 50 " 
15 " 00 ,, 

18 " 00 " 
400 ,. 00 " 

TeminatıfJ 

l 
1 

3 
1 

1 
30 

lira 31 

" ~50 

" ~94 
" .02 

" 35! 
,, 00 

30 " 00 ,, 2 ,, 50 
400 " 00 " 30 ,. o 

1 1 
Zeytin 1800 5,0 ,, 90 ,, .. 00 ,, 6' ,, , 70iJ 
Yukarıda köy ve 'satlığ.t çıkarılan mahsulatın cinsleri mu 

harnmen kıymet ve bı::delleri yazılı:göç ,edenlerden metruk 
bağ ve bahçelerdeki 940 s::nesi mahsulatı 16 -10-940 
çarşamba günü saat 14te defte

0

rdarhkta açık!urttırma sure 
tile. satlığa çıkarılmıştır. • 

Talipler~ mal sandığına muh:ımmen bedt•lin yüzde 7,5 
olan teminatı muvdkkate akçalarını y t rmaları. 

Cinsi Mikwrı ilehı::r kilosu mecmuu teminatı mu· 
Zeytin 7500 kilo 5 kuruş 35 ha 2 linı 63 K. 

Çekmece köyünde Çıplak Ziyarat namil~ ma· 
ruf mahallin 940 yılı zeytin mahsulatı 16-10 -940 tari· 
hine müsadıf Çarşamba günu saat l 4 te açık arttırma su 
retile Defterdarlık binasında satıhcaktır. 

Taliplerin Matsandığına muhammen bedelin yüzde 
7 ,Su olan teminatı muvakka le akçalarını yatırmaları 

J.. 
y 

\1 

t 


