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Sahibi ve l3a~~muharriri 

l•Gazeteye ait yazılar: Nf"şriyat ~ 
'•Üuürü adına gönderilmelidir 

Hanların her keiimesin<len 
5 kuı uş ethnır ücret pe~indir 

[Sayısı her yerde2 ku.-uş J ... Pazartesi 
Selim: ÇELENK. 
Neşriyat Müdürü 

Abone :'.Yıllığı : :5 Lira 
Yabancı. ' memleketlere J3 Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
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Hatay çiftçilerine 
Zlraat Vekaletince 320 
bin liralık kredi açılacak 

Eski nlemurların müktesep hak larilc Zira 
at Bankasına ait eski bo.-çlar meselesi 

de hallediliyo' 
Ankarn 11- Hususi mu lannır. ona göre tı-spitı ve 

habiriınizden: halen açıkta bulunan memur 

Alman hücum11 durduruldu 
Mukabil taarruza geçen müttefikler, Al

manları rücate mecbur ettiler 
Paraşütlerle cephe gerilerin~ indiı ilen Alınan kıta tarı kaınilen 
imha edildi - iki giinde 300 den fazlli; Alm~u tayyaresi dü
şüriild\i ~ Holandanın altınları l rıgil tE-reye nakledildi - Yeni 

teşt~kkül edeu lngi\iz milli birlik ~ abin~si 
Ziraat Vekaleti .hat tyda ]ara münasip birer ikramiye 

kıı' verilmesi hakkında iki ka· liraahn inkişafı ve çiftçilerin 
10 ~layıs sabahı Halan Ja fetinde iJiler. Paraşütçüler Belçika kralları arasında hu· 

ve Bdçikaya tJlşlıyarı Alınan tarafından işgal eJilen Holan susi temasıda temin edecek· 
ve· 

t içifl 
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)erke' 
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terfilıi için lazım gelen ted 
birleri almak üzere geniş 
trıikyasta hazırlıklara başlan· 
trııştır. Bu arada çiftçinin 
~al kın nası ve f .ızla istihsal 
Yapması için 320 bin liralık 
kredi açılması da takarrür 
eylemiştir. Bu para Zira:tt 
Bankası vasıtusile çiftçilere 
ikraz edilecektir. : 

Diğer taraftan Hatayda 
eskiden m~muriyet y.ıpmış 
olanların kıdem hakları 

llazan dikkate ahnarak maaş 

nun projesi de huırlaıımış· 

tır. Bu kanunlar [ncüınen 

lerde müzakere edilmekte 
olup pek yakındı ın •c lis he 
yeti umuıni y~:;;n"! a ·z ! l 1 ~-
cektir. 

Ziraat Bankasına t>s1<idcn 
borçlu olanların vaziyeti Jc
tesı:-it edılec k V.! bu b>-ç· 
lar tasfiye olun ıcak ır. 
Eski borçlrrın 15 senelik u· 
zun taksitlere bağlannnsı da 
muhteın Pi.lir. Bu husustaki 
karar da yakında çıkacaklır 

Yenigün kupasını 
Gençspor Kıübü kıızandı 

Bisiklet Bölge biri ncilik müsabakaları 
da d\in sona erdi- Reyhaniyede yüzme 

ynraşlan yapıldı 
Gazelemiz tarafın dan ko· t çar 75 kilometrelik mesafe 

~~1.-tn kupa üztrine bölgemiz yi 2 saat 33 dakika 3~ sani
futbol takımları arasınc.:a ya· ye,Mustafa Kurtcebe se 2 
~ılan maçlar dün sona ~rm;ş saat 33 .lakik ı 31 saniyede 
lır. Sahayı çeviren binlerce almışlardır. 
•eyrcinin önürde saat 16,15 Neticenin böyle biraz 
le Gençsporla Kmkhaıı Hal· düşük olması rüzgarın ~· d 

1
kevi takımları arac;ında baş· detle f"Sme.sinden jleri gel· 
1Yan maç, daima uenç mekt •dir. Yoksa yarışçılar 
1Porun hakim oyuııile biraz dnha müs;ıit bir netice' alabi· 
•ert ve müııuaah olmakla· lecekll:!rdi 
;eraber in kı taa uğramf\dan 
cvam etmiş ve 2- 3 Genç· 

'Porun galibiyetile neticı-len· 
flliştir .. . r. 

k Kupamız diğer spor hare· 
• 
1 
etlerini olduğu gibi bu maç 

l btı da alaka ite takib etmiş 
B~·lun&n Sayım Valimiz ve 
d olge Başkanımız tarafın · 
an 19 mayıs gençlik ve 

tPor bayramı glinü merasim· 
eG ·ı , . s·· r· cnç,;o;a veı ı ece-.tır u-
i lı~ sporculara daima daha 
Yı neticeler almak uzere 
flluvaffakiyetler diler iz. 

ıt 

11 
Seri bisikİet yarışlarının 

h:;.uncusu da dün sa~ ahR'"} 
~ •ye -Kırıkhan - Ant ak· 
li~ arasında ve 75 kilometre 
"c llltsafe üzerinde yapılmış 

~ııa f'rmişlir 

* • • 
Evvelki gün öğledt:n sor 

ra Yenişehir gö!iinde yapılan 
yüzme yarışları da çok güze 
olmuş yarışa Reyhaniyeden 5 
Ant<ikya 15 yüzücü istirak 
eyl,..mi:;;t i r . 

100 metre serbest yüzmeJ 
birinciliği Reyhaniyeden Tev 
fık, ikinciliği yine Reyhaniyt 
den Hüseyiu, iiçün~ülüğü 
Gençspordan .~hmed Dinç 
kaznıımışlardı r. 

Sırtüstli yüzmede birinci· 
!iği Reyhaııiyerı Tevfık ka 
zandığı gibi, kurbağalaıra<la 
da Tt'vfık biriııciliği muha
faza etmişr. 
İlk dt fa yapılnınkl.ı beraber 

yüzme Y'lrtşları ile•isi için 
bu sprır üzerinde de iyi ve 
güzel neıiceler almaca~p ümi 
,lini kuv·ıetlendirmişlir. 9 Y u son yarışa iştirak edP.ıı 

tıc aarışçıdan ikisi bisikletleri 
(jen,r~ _oıaıı sak~t1ık yüzün· Vali Muavini 
harici ırı de kenlerek yarış • .• 
ttıu kalmış, altısı yarışı ;I Evvelkı guo An .. 
eirr~~ıdciyelle bitirmiştir . karad in geldi 
de11 s' .. ielen23temmıız klübüıı u b ş aün evvel Vilaye· 
<.) Ultyrn Ü ) . . . n c ., , 
'elen f) an çara h<ıncı t aiJ iş!er h ·ikkıııda temas 

· ~Ustaf'~eyhaniye Halkevindeıı i~in Ankaraya gitmiş olan 
~ıı~,k ~urtc.ebe arasında Vali Muavini '\ki~ 1?can ev
b, .. flrk bır sanıy~ gibi cüıi velki a_kşam şehrımı~e gt-1· 

VPrdır. Süleyman U- nıiş!Ndır. Hoşgt'ldıt~r. 

taarruzunun son 4) saatlık <la tayyare karargah!arı tama tir. 
hulasası şudur : men istirdat olunmuştur. Çörçilin riyasetinde te • 

lngiliz ve f rdnsız kıtala • Alman tayyareleri cephe şekkül edeıı yeni İ!ftgiliz hü 
rı BelçikıJ vf!. Holanda kıta- gerilerinde Frans•z ve f ngi kumetinin harp kabinesi 
larile birleşerek Alnıan liz kuvvetlerile şiddetli .. ıu çörç"lin riyaseıinJeJir Bu ka· 
hücumlarına karşı koymağa harebelerdt: buiuıımaktadır - b:ııed,. Lord Hatif aks Harİ· 
başlamış bulunuyorlar. Bel !ar.Harbin başladığıiki güniçiıı ciye Nazırı, muhalefet Par-
çikada .~imanlar 10 kılomet de müttefikler hrafından dü tisi lideri Etli mührühas Lor· 
re ilnledikteıı so:ıra Liy-j şürülen Alman tayyarelt>rinin du olarak bulunmaktadır. 
kalesi önünde durmuş ve b;r sayısı 300 ü geç'lliştir. Al · Eden Harbiye Nezaretine 
kısım yerler mukabil taarruz manlar, şimdi sivil halk üze · getirilmiştir. Kabine tamami 
la Almeınlardan i.;tirdat olun rine de bomba atmağa baş· le milli birlik kabinesidir. 

b lamışlardır. Bu bombalardan A'ltİl adaları ı"şgal muştur. Atnuınlar A! er Ka 
Frnnc;ada 148 sivil ölmüş edı'ld~ nah11ı zorlaı111ş. fakat p ·ı:.kür • 

ıülnıüşl .. rdir. Müıtdık ordu· ve 368 ki:i de yar~lanmış· 
lar bu ııııntaka<la ıııukcsb. · tır. 
l ·k· Garp c--phesindt! de Ai· Antil aJaları, ı.ıÜttf'fık donan• 

Holarıd:ı müstemlekelerinden 

ıücuma geçmi~ ve ı ı saat 
içinde vaziyet tamamile de- manlar şiddetli bir topçu ma tarafından işgal edilerl!k 
ğişerek Almanlar rücate mec ateşine ba~lamış ve yer yer emniyt:"t altına alınmıştır. Bu-

b d·1 · · D L. u··cumlara'a bulunmu..:lardır. rada mühim petrol tasfiyeha· ur e ı ını~tır. ığer mınta· rı ' 

k 1 <l B 1 "k 11 Al Burada da büyük bir muha· ı neler vardır. a ar a e ıyı a ı ar ma:ı· 

ların şiddetli hücumlarına rebe cereyan ~tı~ekt~dir. . Yugos I; vyada ihtiyat 
kar..,ı mevzilerini adım adım Holanda hukume'ı. bır tedbirleri tamam 
mıidafaa etmektedirler. Al · ihtiyat tt-dbiri olmak üzere Bir Belgrad telgrafına 
manlar l:ir mıntakada B · çi altın stokunun üçte ikisini göre. Yugoslavya hükumeti 
ka müdafaa hattında bir gt • Loııdraya göndamiştir ·Son her türlü ihtiyat tedbirlerini 
Jı. k aı•ıııagv a muuaffak olınuş krnm da yaktııda gönderıle ı b 1 k d s- .. 

v .. a mış u unma ta ır. utun 
larsa da bura) a yet'ışeıı r11u··t cektir. k k tecavüzleri önleyece şe ilde 
tdık kuvvetlerle berab"r lngiliz deniz amirali Brük b ' 1 . hudutlarda alınan terli at, 
Belcikalıların yaptıgv ı muka • se ide ki ngi liz sdareti a ttaşe 

• A · hiç bir sürpr!ze imkan bırak 
bil bir hücumla aeriye püs liğine tayin olunmuştur. mı 

eı d l ·1 mıyacak vaziyettedir. 
kürtülmüşler d ir. Bu hücum •rliiaiıııl ..laylıınııli-za•ın ... an~a~n~giİlı•ı•z•v•eme ____ , .. ______ _ 
ve yarma teşebbüsü tamami EN SON DAKiKA 
le akim kalmıştır. 

Holaııda da d .ihi Alnıan 
l;u ı ı hücumu tamamile dur· 
muş gibidir. Hudutt.t Alman 
lar tarafın Jan i.gal edılen 

bir köy dört saatlik şiddt'lli 

bir muhareb •den sonra tek
rar istirdat edilm iş bir Al· 
man zırhlı treni tahrip olun· 
muştu-. Holanda hükumeti -
nin resmi tebliğine göre, Al· 
ıriaııların hücumu tamamile 
akim kalmı~ ve Alman erka 
nı harbi,t>sİ Holaııdalıların 
mukavem~t kudretini tahmin 
de çok aldanmıştır. 

Karada şiddetli muhare
beler cereyan edt-rken, ha • 
vacla da Ç'.>k büyük bir faali· 
yet vardır. 

Alman tayyarelf'!ri gerek 
Holanda ve gerek Belçika ~ 
nın muht~lif yerleri:ıe para· 
şütlerle adam indirmeğe de 
vam etmektedir. Şimdiye ka 
dar bu suretle indirilen Al·· 
manlar hemeıı kamilen ya 
imha edilmiş v~yahud esir 
alınmıştır. Paraşütlerle indi 
rile ı ı bu kuvvetler Belçika 

ve Holandalı köylüler kıya· 

Vaziyet düzeldi 
Muharebeler bütün şiddeii

le devam ediyor 
i\Aüt>ef·k askerler B lçika ve Holanda da 
se i harekete g~çtil ~r - DJn de 50 Al

man tayyaresi düşürüldü 
Llihey 13 /\. A. -- Dün sabahtan itibarenHolanda cep 

ht>siııd~ askeri vaziyet düzelmiştir. 
İngiliz tayyarel~riniz kuvvetli yardımı çok müessir olmuş 
ve müttefik ordular seri harekata geçnıişlt"rdir. Almanlar 
esir ettikleri Hoıanda askerlerini ön safa sürmekten çe· 
k\ıımemektedirler. HoJ,rndaya inmiş olan paraşütçüler ve 
dahildeki Alman unsur\arile şiddetti bir mücaıiele baş· 
larnıştır. Vesikası olmıyanla r idam edilecektir. Aske-r t1e 
halkın kuvvei maneviyesi fevkalade mükemmeldir. 

Brüksel 13 (a a.) - Evvelki gün vahamet arzed cn as. 
keri vaziyet bugün tt-mamen düzelmiş V'! istikrar kesbet· 
miştir. Müttefik kıtaat tarafından işgal edilen mevzilerde 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Mukabil taarrul mu· 
vaffakiyetle neticelenmiş, Almanların Alber kanalını ka· 
yıklarla geçmek teşebbüsü aki~ bıra_kılmı.ştır. Aımımlar.m 
zayiatı ağırdır. Belçika hüku~et~, ~ruk~elı .~erketm~~< nı· 
yetinde değildir. Almanlar. L\yeıe bır kopruden gırmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Lüksemburg hudu<lundd muhare
1

>t"ler tekı ar başlamış 
ve Alman hava kuvv~tleri şimali Fransada büyük bir 
faaliyet göster~iştir.. . . . . . . 
Pariste dün muteaddıt defalar tehlıke ışaretı verılmıştır. 
Dünkü hava muharebelerinde 50 Alman tayyar~~i dü~ii· 

1 

ı ülmüştür. 



isken der anda 
Evvelki gün yapıl~n 
pasif korunma de

:ıemesı 

Evvelki gün öğleden son
' a lskenderunda pasif ko
runma denemesi yapılmıştır. 

Bizzat Valimiz Sökmensüer\n 
nezaretinde yapılan denemP
biıyuk bir :ntizam ve muvaf· 
fakiyetle sJna ermiş ve iki 
saat sürmüştür. Sacıt 15,25 
ye verilen tehlike işareti ü
zerim', iki da'<ıka içinde 
halk sığınaklara ve mestur 
ynlere sığınmış, ekipler va· 
zifelt•rini mükemmelen yap· 
mış!ardır. 

lstasyon civörına paraşüt· 
lerle indiği farzedilen düşman 
mufrezeleri imha edilmiş, çı· 
kan yangınlar söndürülmüş 
Vt'. mefruz bi r ihraç hareke· 
tine karşı tatbiket yapılmıştır 

YePi tayin ve 
nakiller 

Antakya hastanesi göz mu 
talıassısı doktor Zihni Arıkut 
Samsun hastanesi göz muta· 
hnssıslığına, Eczacı İsmail 
Hakkı görıılen lüzum Ü7.eri 
ne Mugl., hastanesi Eczacı 
lığına, Erzurum hastanesi ec· 
zacısı Süleyman Sırrı Sipahi 
Antakya hastanesi eczacılığı 
na, Dörtyol Bel~diye sıhhat 
memuru Yakup Ôzcan Kuşa
daM sıhhat memurluğuna. 

Tuııçe\i merkez sıhhat memu 
ru Hasan Hikmet Yayladağı 

muayene ~e tedavi sıhhat me 
murlu!'!una, Ankara merkez 
Veterineri Bayan Meliha Alım 
mücad le için muvakkaten 
Antkayaya nakil ve tayin o 

luıım uşlardır. 
Bezge nahiyesi müdürlü 

ğüııe Hukuk mezunlarından 
Rasıın Teoman, Güvenç na
lıiyesi müdürlügüne mülga 
Aktepe nahiyesi müdürii Emiı 
Ataıay, Yalangoz nahiyesi 
müdürlüğün,. eski Süveydiye 
nahiyesi müdürü Akif Ergün 
tayin olunmuşlardır . 

Kayıp diploma 
1938-l 939yıhnda Adana öğret 
men okulundan aldığım dip
lomayı kaybettim.Yenisini a.a 
cağımdan eskisirım hukmii 

yol tur. 
Mıtlıolpaşa öğretınenlt>r n<l ı 

Ömer Yılmaz 

Kayıp şah~ detnaıne 
1937 19~~ Seııe,ııJ 

F ı zııı ı lkokuluııdu ı ' lı ~ını 
şnb de-tnameyi k.ı} b tlım Ye 
111 1111 al ca ım<l ın eskısııwı 
hukmu yoktur. 

Hu'ie in f . l>aıı 

Kayıp şehadetname 
1938 - 1 <r~9 seııt·inde Er· 

zin l kokuluıı<laıı aıdığımız 
şı> hadı-tnanv•lerr kaybt!ttik. 
Yen lerıııi aldcJğımızdan eski 
leritılıı lıuk ıı i.ı )'Oktu,.. 

Sı!kı 1'.nnthaıı 

A'i Karahan 

C.H P, 1atba.ıı,ırıuabaslınıştir 

Şoförlerin 
Nazan dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 
Müteaddit ilanlara rağmen 

ehliyet name ;.imadan işliyt>:1 
şoförlerin halen müracaatla 
muamelelerini ikmal etmedik 
Jeri haber verılm~ktedir. 

Tarihi ilandan itibaren bt-ş 
gün zarfında gerek ehliyet
namelerini değiştirmesi lazım 
gelen ve gerekse yeniden 
ehliyetname alması icabeden 
şoförlerle muavin olupta im· 
tihan ~rlel'"ek Phliyetname al
mak isteyenlerin hemen be· 
lediyeye müracaatla kayıtla· 
nnı yaptırmaları lazımdır. Bu 
miiddetin hitamından sonra 

kaydini yaptırmayan ve evrak 
lan muamele görmeyenlerin 
iştigallerine müsaad~ edilemi 
yeceği malum olmak üzere 
ılanı keyfıyet olunur. 

Vakıf ilan lorı 
Vakıflar müdürlüğünden: 
Vakıflkr idaresine aid muh 

telif bahçe, tarla zeytinlerin 
940 mahsulü zamaııı -·icara 
rapt olunmak üzern müzaye 
deye konulmuş ve buna ait 
müfredat ilanı idare korido· 
run& asılmıştır. İhale 16,5,940 
carşamba günü s ·ıat 14 de 
vakıflar id.ıresinde icra olu· 
nacağından isteklilerin vakıf 
lar idaresi,e müracaatları 

ilan olunur. 
* 1: 

* 
Saray caddesinde Rum Or-

todoks vakfına aid bir hakve 
ve altı dükkan ve bir hane 

nin bir seııelik icarı açık 
arttırmaya çıkarılmıştır ihale 
s\ 22,5,940 ta icra olunaca· 
ğından isteklilerin Saray cad 
desindeki mütevelli m"rkezi 
ne müracaatları ilan olunur. 

* •• 
Dullar Değirmeninin yıkıl 

masile husule gelen değirme 
ııin yerinde yığılı bulunan taş 
lar 60 lira bedeli muhammen 
le ve açık arttırma ile satıh 
ğa çıkarılmıştır. Jhalesi 27,5 
940 tarihine raslayan Pazar· 
lesi güııü saat 14 tedir. Talip 
terin vakıflar müdiirlüğüne 
müracaatla ·ı. 

ilan 
Ticaret Vekaleti lç tica

ret Umum Miidürlüğünden: 
30 İkinci teşrin 1330 tarih 

li. '·Ecrıebi Anonim ve serma 
ye si eshan'a M uııkasim şirket 
!er kanunu,, hükümlerine tev 
fıkan Turkiyede çalışm.1sına 

ızııı verilmiş olan ecnebi şir 
kellerinden Macandrevvs et 
F'orbes Companyniıı Türkiye 
umumi vekili bu defa müra· 
canlla şirketin İskenderun a· 
ceııteliğine şirket namınü ya 
pacağı işlerd~n dogacak da-

valardtı dava eden veed!lenüçün 
cü şahıs sdatlarile hazır bulun 

n ak salahiyetini de haiz olmak 
uzere lskenderurıda mukim 
lııgihz tab&asıııdan Hugh 
Stanley Bt:ardi tayin etliğrni 
bihlirmiş ve lazımgelen vesaik 
vermiştir. 
Keyfıyet tetkik edilerek 

kanuni hükümlere uygun gÖ· 
rülmüş olmakla ilan olunur. 

YENltiON 

I L A N 
HIDıl{BEY VE YUKARtYEZUR 

Kilosunun Yekun Teminatı 
Cinc;i Kilo Muhammen ~ıy Kıymeti Muvakkate yüzde 
Zeytin danesi 12.000 5 600 L. 
Dafne(Garzeyt 8000 3 240 
incir 800 1 8 
Şef tali 300 5 15 
Porhlal Adet 700,000 4 2800 
Üzüm 300 1 3 
Elma 300 2 6 

ytkuıı 3672 L. 
ZEYTUNiYE 
Zeytin danesi 2500 5 125.L. 
Portakal Adet 75000 4 300 
Şeftali 3000 5 150 
lncir 300 1 3 
Elma 300 2 6 
Üzüm 200 1 2 

Yekun 586 L. 
HARBiYE 
lncir 100 1 1.L. 
Şeftali 400 5 20 
Zerdali 500 3 15 . 
Ceviz Adet 3000 )0 1.50 
Portabl ,. 10000 4 40 
Üzi.!m 500 l 5 
Elma 2000 2 40 

Yekun 122.50 

HACıHABIPLl 
Zeytin Daııt'Sİ 5000 5 250L. 

Dafne 10000 3 300 

ıncir 3000 1 30 

Şeftali 200 5 10 

Portakal Adt-t 5000 ·I 20 

Ceviz 5000 50 2,50 
it 

Üzüm 600 1 f~ 
" Elma 400 2 8 

y t-küıı626L.50 
VAKIF 
Zeytin dant>si 4000 5 200.L. 
Dafne 2000 3 60 
lncir 600 1 6 
Şeftali 2000 5 100 
Portakal 250000 Adc•t 4 1000 

Üzü,n 200 1 2 

Elma 300 2 6 
Yekun 1374.L. 

Bl fYAS 
Zeytin danesi 2000 5 lOOL. 
Dafnt> (Garzeyti) 3000 3 90 
lncir 1000 '1 10 ~ 

Şdtati 400 5 20 

Ceviz A<l,.t 20000 50 100 

Portakal 2000 4 8 
Üzüm 60 1 6 

Elma 300 2 6 
Yekun :i40L. 

MC$Rı\KlYE 
Portakal Adet 5000 4 20L. 

Lıcir. 300 1 3 
Üzüm 300 1 3 

ŞPflali 1000 5 50 
Yekun 76 

YOGUNOLUK VE SÜRÜT~lE 
Zeytin danesi 20.000 
Mafne (Garzeyt) 15000 
incir 1500 
Şdtali 100 
c~viz 5000 
Portakal Adt't 3000 
Üzüın 500 

5 
50 

'2 1... 
1 
'2 

1000 
450 
15 
5 
2,50 
6 
5 
1 

,, 

Elma 50 
Y ~kuıı J.184 L.50K. 

Ll'.V~h E 
Zeytiıı danesi 
lııcir 
Şeftali 
Poıtaknl 
uıii m 

~IAAHAClk 
Zeytin <iane i 
incir 
Portakal Adet 

1000 5 50 
'.200 1 2 
1000 5 50 

10000 Adet 4 40 
300 l 3 

Yekun 145 

3000 5 lSOL. 
3000 1 :lO 
4000 4 16 

yeküıı 196.L. 

7.50 K. 
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Tt-minah Mu. 
Tutarı 
45.Li. 
18. 
00.60 
01.02 

210,00 
00,22 
00,45 

275.29K. 

9.37 
22,50 
11.25 
00,22 
00,45 
00,15 
43,94 

7,50 
1.50 
~1.02 

00.11 
3.00 
0.75 
3.00 

9,45 50.K. 

18,75 
22,50 
02,25 
00.75 
01.50 
00.20 
00 45 
00,60 
47.00 

15.00 
4 50 

00.45 
07.50 
75.00 
00.15 
00.45 
103.05 

• 7.50 
7.05 

00.75 
1.50 
7.50 

00.60 
00.45 
00.45 
25.80 

1.50 
0.22 
0.22 
3.75 

5 .69 

75 
:33 

1.02 
37 
19 
45 
37 

1.so1 

ı ı ı .L.22.soK· 

JL 75) 
o 15 
3 1s: 
3 00. 
o '.l2 

10. 87j 

11.:2s 
2. 25 
l. 20 
14. 70 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Y ~karıda k~y ve satlığa çıkarılatı mahsulatrn cinsl~r~, ''muhamm:n kıyme_t ve be·.fÔ 

dellen yazılı hıcret~denler<leıı rnetrukbağ .vt!Jbahçelerdekı 940 senesl mahsu!atı15,5,tJ 
ve 16,5,940 tarihlerinde DefterdarM Milli Emlak Müdürliiğünde saat ~9 dan on il<İYe 

ve on dörtten on altıya kadar açık arthrma suretil.. sathğa çıkarılmıştır. ı-1'' 
T.ılipıeriıı malsandığıııa muhammen b~rleli ıı 7 ,50olan teminatı muvakkate akçasını yutırıJJ' 
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