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" Mustafu Kemal ,, ler 
21 gaşınlla 

Bugün gençlık ve spor ı 
~Yramı, milletimizin ~n bü· 
Yuk evladı ve 20 ncı asrın 
tUce dahisi Mustafa Kemal' 
İn, mübarek Anadolu toprak 
larına ayak bastığı günün 21 
ilci yıl<lönümüdür. 

21 yıl önce bugün şafak· 
la beraber Samsuıı'd ayak 
basan Mustafa Kemal, kanın· 
lık bir y~is içinde çırpı· 
1ıa11 Türk milletine, dört bu· 
<:ağı ecnt-b\ işgali altında 
butucan Türk vatanına reva 
~Örü!en haksızlığı bütün bir 
husumet diinyasının suratına 
bir şamar gibi iodir('"rek mu 
kaddes ihtilal savaşını açar· 
keıı, varlığından kuvvet al· 
dığı büyük milletinin ideali-
tıi temsii etmiş ve bütün 
lllazlum milletlere kurtuluş 

ben. et ve ken•ik olan fani 
Mustafa Kemal ikincisi: ölme
yen ve yurdun Jört buca -
ğında benim gibi düşünen 

" Mustafa l~t!tnal ,, lt""rdirki, 
ben onların idealini temsil 
ediyorum. ,. 

Eıı büyük Türk, her şt>y 

de olduğu gibi bunda <la 
yanılmamıştır. O nuıı kun:u 
ğu " Kemalizm ,, İn en sa· 

d,k hadimi ve mukaddes 
emant!liniıı bekçisi olan Tüt k 
gençliği l'..bedıi~::fin ve alı 
lakta, fazilette, )apıcılıkta, 

azim ve basirette O"ııun ku:-
sal bir Örııt•ği olcsrı Eüyiık 

Başbuğu Milli Şefine layık 

bir nesil olmayı kendin"' mu 
kaddcs bir ülkü yapmış ve 
bu ülkü d .. tahakkuk etmiş· 

ti l'. 
Yollarını göstermiştir. 

Bugünün manasını anla • 19 Mayıs gençliğin ve 
lllak için 21 yıl evvelki ha - bütiin Türk milletiniıı bayra· 
~in manzaraya bakmak kafi nıı<lır. Bugün nerede bir 
dir. Her mağluptan daha Türk kalbi çarpıyorsa orada 
1tlağlup, ümitsiz ve çaresiz · bayram var. 
lik içinde kıvranan bir vataıı. l:.bedi Mustafa Ke ııal, 
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doğacak ebedi halas güıııi · t>bedi istira!ıatgahıııda müslt> E b dA Ş /' • ı · ""' h • b • 
tıij bekliyordu. rihtir. Çünkii, ınandığı, bir- ~ ~.. e ın_ genç ıge ıta esı 

Mustafa Kemal, böyle kara liğirıden kuvvet aldığı Türk Ey 1 urk gençhği ! 
bir günde Türk dünyasına milleti, kendisinden somu Birinci vazifen, Türk istiklalini Türk Cüınhuriyetini 
bir güneş gibi doğdu ve en büyük Başbuğunun etrafında ilelebet muhafaza ve müdafaa et~ı--ktir. 
büyük arkadaşı İnönü ilı:: dünden daha kuvvetli. daha Mevcudiyetin~n Vft jstiklalinin yegfın~ lt>meli budur. 
birlikte e~siz zaferlerden soıı mütesaııid birlik ve bera - ~u temel ~e nın en kıymetli hazinendir . lsıikbald~ dahi, 
tll kurtararak yarattığı fürk berlik içindedir. Başladığı sen: ?u halllıeden mahrum e ln1t· k istiyecek, dahili ve 
'iatanını, kurduğu Cümhuri· medeniyet ve istiklal sav~şı lha~ıcı . bed?dah_ldrın olacaktıı . Bır gün ,istiklal ve Cüm. 

ı.u~ıye·tı· 'llU ataa mecburiyt"" t ıe düş""rS"n, vttzifeye atıllllak 
~ctj ve başardığı muau:am kendisinden aldığı ebedijhızla d b ı 
1 

1 ~.ın, _ıçın e . u unacağın vaz;yetin imkan Vt'" şaraitini dü 
11kılapları Türk gençliğine durmadan devam edi>•or. şunmıyec k b · k"" . c sııı: u ım an ve şarait çok nanıusait bir nıa· 
emanet etti. ·h ·d ı· · t h tt t h.. d b j 1 Ve nı ayet ı ea ırıı em ıye e .. eza ur e e i ir. stiklal ve Cümhuriyet"ı. e kasde-

,, O,, her şeyden evvel sil dtiği " Mustafa Kemal ., decek duşıııaıılar bütün di.ınyada t>ms ·tlı görülm~miş bir 
l'urk gencinf! güveniy,ır, bü- ler bugün ll yaşına ba.:imış· galibiyetin mi.ımt-ssili olabilir. Cebr n ve hile ile aziz 
lun ümit ve istikbali hep 011· ı.1;dır. v~tanı!1, bütün kaleleri zaptediJmiş, bütün tersaneleri ne 
da görüyordu. g~~·l~ış, . ~~tü!ı orduları <l tğıtılrnı:;; ve m ~ mlt'k tin her 

Bunun en beliğ misalini Selim ÇELENK koşesı bılfııl ışgal edilmiş olabilir. 
}'ine O'nun ağzından dinliye· Bütün bu şaraltten daha eıim ve daha vahim olmak 
liın : üzere .• 1ııemlek-·tiıı dah~linde iktidara salııp olanlar gaflet 

d ı T •• k ı · ""' .. , ve d. al_alet ve . hatta lııya n t İn ıı..ic bulunab lirlt r H"tla . "O ,, bir gün arka aşıa genç ıgı ı. d h "' .. tıle inkılap mevzuu ve nıem· Ur • u_u ıktı ar. sa ıpleri ş hsı n Jnf.ıatlarını mü~tt• vl.lt>riı• siya· 
1 k ~1 • emellnıyle tevhit edebiLrler. Millet fak r iı zaruret 
e et meselderi üzerinde ko Birinci hak!.< ın ya· ıçınde ~arap ve bitap düşm ış ol<ıbilir. 
ttuşurken sıhatından endişe e· .. Ey l ürk. istik!alinin evla lı ~ ht ~ bu ahval ve şarait 
~enlere ..:uııları so""ylemişti : şamak ı·kı· ocı· vazı· d d L f T k c y , - ıçın e a•ıı, vazı en, Jr ıs "kini v~ li ı~uriyetıııi kur· 
~ " - Yanılıyorsunuz, iki f k f tarmaktır. Muhtaç olduğu ı ku :lreı, damarlarındaki asil 
~stafa Kemal vardır : Biri en yaşatma lır • kar da mevcuttur . ., 
-.ııı ......... _______ 111111 .. ----·1ı----·---..:~~-liillilllilillmii-- ~~~IE'!:"F.8~04 

Tarihin kaydetınediği muazzanı meydan muhan besi 

En son şiddetini buldu 
' 

Müttefik ordulara verilen parola:" Ya zafeı ya öiüın!,, 
b ~Ünyanın muka~de~atı dün .u .. aşlayan mucızzaın meyda? .?1uhart-~ .. sinin neticlo)sine 
agh-Fransız kabınesınde tadılat yapıldı-Yugo.'i Iavyadaıhuyatf ar sılah altına çağrılıyor 

Paris 18 (a.a.) _ Fraıı· kuvvetleriııi Ct>ph~ye sürerek J Almanlar biri Brııkse l c,- Bazı ııoktalard 1 \iman 
81ı tebliğine göre, vaziyet çok şidde~li hür.umlara b lŞ· 1 varında ve diğerleri SedJııda rdusu yorgunluk alfıimi gÖs· 
~Udur: lamışhr. Muhar,..be <lün<leııbeı i olmak üzere çok şiddeti: üç tnmeğ~ başlamış ve çok a· 
Ueı ~iman hücumları, yalınız bir melhame l~_ali.ni .almış!ır. t hücum yaprnı~la~~ır. Almaıı {!-ır Zd} ıata uğramıştır. Bel-

~ ı çıkad" değil, bütün c~phe- Havalarda muthış bır faalıyeı saldırışlar yedı gun evvelki çıkadukı müttelik kuvvetler 
k·tc.lc, kütlevi hir şekilde İn· vardır. Düşürülen tayyart'le· saldmş değildır. Fransız cüzl.I Brukselın gar)iııe çekilmiş· 
ı4uf etmiş, düşman bütlııı rin sayısını tespite imkan tamları çok iyi şarait içı ııde ler.lir. 

yoktur. kahrnmıınca döğüşınektcdir. · Sonu 4 i.;ncüde 

_; -· 
s n! 

BaştageleP 
bir güız 

19 mayıs kurtuluş sava
şımızın başlanğıç tarihi, t-:be· 
di ~ef Atatürkiın Samsuna 
ayak 1 as'ı.!>ı mutlu bir gün· 
dür. 

U kara günlerde, hnke· 
s·n h .. rşc~ydan üınid kesti ~i 
o muztarip o ılarda M l!i Şt'-, 
fimiz lııönii Vf! diğt-r arka· 
daşlariylc kurtuluş savaşına 
başlama kararını vermiş olan 
Atatürk. boğaz!arı, kaleleri. 
müstahkem :;>"hirler i işgal 

oluıırııuş. oı·<lıısu dağılmış biı· 
ınilıetin artı.< kınıılc.ıyaııııya

cdğı kaııantini beslıyeıı bıitün 

bır atem ıııuvnceht:'siıı<le nıilli 
müc.ıdeleniıı şaıı!ı bayrağını 
açark~n çok iyi bi!d•ği ve 
takdir eyıed ğ ı bütün imkan 
:iızlıklur ve yoksuzluklar içe· 
risıııde güvı::ndiği ve yeııilmi· 
yec!:'giııe iman eylediğ~ bir 
'<uvvet tan:yordu. Türkün 
asil ve nıeı t kanı. 

Asırlarc .t ihm.ıl olunmuş 

ve uyuşturulmuş bu esaleti 
hu mert kanı bir ande ale ş
lemek ve har,..kt~t .. getirmekle 
ınılleti bu fdakt>ttt•ıı kurtara
<'ağına mutlak surette kani 
iJı. 

İşte mil i mücadelemizin 
ve bugünkü kuvvetli varlığı· 
mı z111 aziz kalır aıııaıılar ı yalınız 
bu kuvvete istiııad ederek 19 
nıaytstan Erzurum Sivas kon
grelerini, Büyük Millet Mec· 
li ;ini, İnönüleri, Snkaryayı, 
Dumlupiııarı nihayet bugüıı
kiı güçlü Türkiyeyi yarat· 
tılar. 

Bu yıl 19 mayis günümü· 
zü bir Avrupa harbi içinde 
idrak etmiş bulunuyoruz. Se • 
kiz ay zarfında harp a leşi 
bir yerden diğer h i r 
yi!re süratlc:: sıçradı, yayıl· 

dı. Bu itibarla hala şahidi 

bulunduğumuz bu hailenin ne 
mikyasta tevessu edeceğini, 
nerelere kadar uzaııabilece-
ğiııi sekiz aylık hadısatın t~t· 
kilr.inden az çok görebiliyoruz. 
Zaman o kadar nazik ve o 
kadar geçmişe nazaran başka 
ki yirmi dört saat içinde 
eskiye nazaran beş on yıllık 
!ı<ıtta çeyrek asırlık hadiseler 
birden ceryan < diveriyor. 

Büyük Türk mill~ti istiklal savaş 
tarihinin ilk sa,.fasiyle kar· 
şı karşıya bulunduğu 19 ma· 
yıs gününde taahhütlerinin 
ifası ve milli varlığını müda
faa yolunda maddeten v~ ma· 
nen hazır. yenilmez bir 
kuvvet halinde bütün mevcu· 
dile kahraman İıiöııüııün kah· 
ranıan erleri olarak daima 
uyanık duruyor. 

Hasan Fahri Özkaynak 



Çağlıyaolar bölgesinden 

ilk öğüt 
Oğlum I~unter"e : 

Kulağını\ iki şamar indiren adamın sırık kadar ~o~u 
ile senin bir gül fidanı kadar narin olan vücudunu 1ç1m 
kanayarak mukayese!ettim ve orta çağ bübü!!erinde yara· 
tılmadığıma bir kerre daha nadim oldum. 

Buoün için beğenmediğimiz o devirlerin imrenilecek 
birçok güzel tardfları vardı Vt:' mesela : . . 

1 Kuvvetlinin zayıfa tecavüzü ~erefaızlık sayılırdı, 
2 - Kendilerile çarpışmak istedikleri kimselere önce· 

den haber verirler ve pusu kurma oyunlarını yalnız 
nefislerine itimad edemiyen nemerdlere bırakırlardı · · 

Sevimli oğlum~ 
· l k "\k o''gwu·'düm şu· Bugünün icaplarına uyarak yapı aca ı 

dur : . w 

A _ Yanağına inecek ilk şamara otekı ycıınagım çe · 
virmeksizin yay gibi geriye çekil, . 

B _ ikinci şamara - Biraz daha ge~ılerek :--: dayan
mağa ve her iki Çı!kilişin ( esbabı mucıbe ) . sırn olanca 
k d t. le kanuna. nizama ve bunları temsıl edenler~ u re ın .. f k 
iyice an\attıktrn so·ua eline: geçireceğin taş, tıı e • 
d · kazlkla bir hamJ,.de karşındakine yüklenerek err.ır ve .. . . 

f · · kların altında verecek olan muteca JI zıne: son ne esını aya 
Kaplan gf!rilir:<fe böyle atiar ... 

Liye haykır evladım. 

Belediye 
bütçesi 

176 bin lira 

Belediye Meclisi tarafın· 
daıı kabul edilen 940 bütçe 
si lastik edilmek üzere vila
yet makamına verilmiştir~ .. 
Belediyemizin ilk yıllık Cum 
hurıyet bütçesi müteva~in 
oturak 176 hin lira üzerın • 
den tespit edilmiştir. Bu ye· 

kfina fevkalade kısım da da
hil<lir. 

Valmiz beled•yede 
Valimiz .Şükrü Sökmen -

siier dün öi!leden sonra Be· 
le<liyeye giderek akşama ka 
dar orada me~gul olmuştur. 

Belediyeden bir 
dilek 

Elektrik fabrikası civa · 
rınclaki Amudiye mahallesi 
halkı ıu a h a l 1 e n i n 
belr:Jiye hudutları dahilind(' 
bulunma:,ına ve yüzden faz· 
la evi ihtiva etm~sine rağ · 
men bir tek çeşmesi olmadı· 
ğından şikayet etnıekıeJiı la. 
Ekseriyetle fakir olan bu 
mahalle hulkrndan hepsinin 
evlerine su almasına imka11 
yoktur. Belediye burada bir 
çeşme yaptırarak bu mahal
le halkını nehir suyu içmek 

'I ten kµrtaramaz mı · 

Kaçakçılık 

Harabarasındarı şehre k<.· 
çak kumaş ge:irilJıği haber 
alınması üzerirıe yapılan ta
kibatta, Dib kızı Kerime. 
Mehmed kızı Hadra beraber· 
lerind 9 parç ı kaçak eşya 
olduğu halde yak ılanmı~
lardır. İsticvap t"dild 1kletinde 
bunları HarabarasınJan çiftçi 
selfımiden aldıklarını söyl~ 
mişlerdir. Selaminin evipde 
de araştırma yapılmış ve muh 
telif cinsten kaçak aşya gö
rüldiığünden suçıular yaka· 
!anarak mahkemeye veril· 
mişlerdir. 

M. YELTEPE 

YePi vergiler 
kanunu 

s. M. MecHsinde ka
bul edildi 

Ankara 18 (a • .q.) - Bü-
yük Miilet Medisi dü.n öğle· 
den sonra toplanmıştır. Fev· 
kalade vaziyet dolayısiyle 

bütçeniıı denkleştirilmesi içiıı 
bazı vergi!ere zammlar ya· 
pılması hakkındaki kanun l~· 
yihası encüınenler<len gelmış 

ve ikınci ıcıüzakeresi yap!ldık· 
tan sonra kabul ~dilrııiştir. 

Vergi zamlarının 
nisb~ti nedir ? 

Büyük Millr-t Meclisine~ 
kabul ~dilen ve:gi zamları 
kanununun esasları ~udur : 

ı Kazanç vergisi ka· 
nunun 8 inci maddesinin 
1 2 4 üncü fıkralarına isti 
• ' b" naden istisnai usule ta ı şa· 

hıslarla serbest meslek erba 
bına yüzde 50 zam, gayrisa· 
fi irat üzerinden mükellef 
olanlara yüzde 25, seyyar 
sanat erbabına yüzde 10 zam. 

2 - Banka ve Banerle· 
ı in ve sigorta şirketle:inin 
muamelt! vergilerine bir mis 
li zam. 

3 - istihlak vergileri : 
Şeker, benzin Vt> benzerleri
ne kilo başına 7 ,5 kuruş, 

kahve ile çaya ·ıo kuruş, kcı 
uçuk, deri, panıuk ve yün · 
d~n yapılmı~ maddelere yüz· 
dı.- 10 zam. 

4 - Matbu Jamga ı es · 
nıinr: yüz1e 50. nisbi resıın 
le re yüzde 1 O zam. 

5 - Demiıyollar Vt". li· 
ma::lara ait vesait ile seya · 
hat edenlerin seyahat ücret· 
\erine birinci m~vkide yıiz • 
de 5, ikinci mevki<l yüzde 
2 5 üçüncü mevkide yüzde , . 
1,5 zam ( Ankara lstan· 
bul arasında birinci mevki 
tren 25,75 kuruştur. Bu ı:aın 
yapıldıktan sonra 26.88 e 
çıkacaktır. ) 

6 - Tütün ve mamulatı 
na bir mis'i, raleı konyak, 
likörlerin şişe başına 3,4,6 

19 
ağ zile 
mayıs 

Biiyük •Nutuk•tan: 
11 1335 senesi mayısının l 9uncu günü Samsuna çıktım. 

Vaziyet ve manıarai umumiye: 
Osml\nlı devletinin dahil bulunduğu grup,harbi umumid'! 
mağlub olmuş.Osmanlı ordusu her tarafta zedPlenmiş,şera· 
iti ağır bir mütıırekt> imzalanmış. Büyiik harbin uzun s~ 
nderi zarfında millet ) orgun ve fakir bir halde Mil
let ve memleketi harbi umumiye sevkedenler, kendi ha
yatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. 
Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdeddin, mü
tereddi, şahsırıt ve yalnız ta 'ıtmı temiu eJebilece2'ini ta· 
hayyül ettiği deııi tedbirler araştırmakta. Damad Ferid 
Paş<mm riyasetindeki kabine, aciz,haysiyetsiz, cebin,yal
nız Padişahın iradesine tabi ve onunJa beraber şahısları 
m vikaye edebilecek herhaııgibir vaziyete razı. 

Or<lunurı elin<len esliha ve ct-phanesi alınımş ve alın
makıa ... 

İtilaf devletleri mütar<'ke ahkamma riayete lüzum gör· 
müyorlar. Birer vesile il"', itilaf donanmaları ve as· 
kerleri lstanbulda, Adana Vilayeti Fransızlar, Urfa, 
Maraş, Antep, lngilizler tılrafındıtn işgal edilmiş. Antal
ya ve Konyada, İtalyaı: kıtaatı askeriyesi, Merzifon ve 
Samsunda İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafla ec· 
nebi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyette.Ni
hayet mebdei kelam kabul ettiğimız tarihtP!n dört gün 
evvel 15 mayıs - 335 te İtilaf devletlerinin !muvafakati· 
le Yunan ordusu lzmire ihraç ed ı liyor. 

Bundan başka, memleketiıı her tarafında, anasırı Hırıs
tiyaniye hafi, celi, hususi emel ve maksatlarının temini 
istihsaline devit-tin bir an evvel çökmesine sarfı mesai , 
ediyorl.ır. 

Bilahare elde edileıı mevsuk malumat ve vesaik ile 
teeyyüd etti ki, lstanbul Runı Patrikhanesinde lt>şekküI 
eden "Mavrimira,, heydi, Vilayetl~r dahilinde çeteler 
teşkil ve idare etme!.., mitin 5ler ve propagandalar yap 
tırma\da meşgul. Yunan Salibiahrot:ri, resmi muhr.cirin 
komisyonu, "Mavrimira,, h,.yetinin te.sbili mesaisine ha
dim. "Mavriınira., heyeti tarafından idare olunan Rum 
nıektepl e:: rir.in izci teşkilatları yirmi yaşını mütecaviz genç· 
lt;r de dahil olmak üzere h •r yerde ikmal olunuyor. 

Et'meııi Patri ci " Zaven,, efendi de "Mavrimira,,heye 
tile hemfikir olarak çalışıyo r. Ermeni hazırlığı Ja itama· 
men Rum hazırlığı gibi ile liyor. 

Trabzun, Samsun ve bütü ı Karadeniz sahillerinde t~-
şekkul etmiş ve fstanbuldaki merkeze merbut Pontos 
c~mi)·eti sühuletle ve muv.ıffakiyetle ç1lışıyor. 

Vaziyetin dehşet ve vahameti karşısında, her yerde, 
her mıntakada bir takım zeot tarafından mukaibl halas 
çareleri düşünülmeğe bAşlaıı mış idi . 

Devlete aid 
Boş a.razj fakir hal

ka dağıtılacak 
Gerek yeni kadastro talı· 

riri netİct'siııd e meydana çı· l 
karılan ve gerek metruk bu
lunan tt>kmiı devlete aid .ıra 
zinin tesbiti için defterdar 
lı!dara emir veriln,İşti. Def
terdarlıklar bunun ·üzer ine mu 
hitleriııdeki bu kabil mırı ı 
araziyi tesbit t:dip cedvelle
rini Maliye Vekaletim· gön· 
derınişlerdir. 

Vekalet; topraksız çiftçile 
re ve ikametgah yapmak İs· 
tiyen f~kir halkı, az maaşfı 
mı.:murlan düşünerek devle· 
te aid arazinin bu kdbil 
halkımıza tevzi olunmasını 
kararlaştırmıştır. 

Rııkı imalatı 
Ve satışı azalıyor 
İr.hisar idaresinin tuttuğu 

1istatistiklere göre 1939 · 1940 
malı yılrnın ilk 7 ayı içinde 
hususi fabrik.ılar ta rafından 
2 milyon 179, 647 litre rakı 
imal edilmiştir. Yine bu müd 
det içınde bandrollanarak 
piyasaya çıkarılan rakı ve 
mıktan ise 2,203.523, litre· 
dir. 1938·1939 seııesinin ay· 
ni aylarında ise 2,403,873 lit 
re imalat yapılmış ve 2,408, 
897 litre piyasaya çıkarılmış 
t ı. 

Bu istatistığe göre rakı ima 
!atı ve satışı azalmaktadır. 
Buııa rağmen nz ispirtolu 
içkiler gittikçe duba çok sa. 
tı !maktadır . 

Rozveltin ~ mii
hiın bir· nutku 

c Vahim anlar ya· 
şıyoruz, Amerika 
tehdit ediliyor , 

Vaşington 18 A. A. -
Dün parlamentoda bir nutuk 
söyliyeo Am~rika Cümhur· 
reisi Rozvelt demiştir ki : 

•· Avrupadaki harp sü -
ratle inkişaf ediyor. istila la· 
rın uyandırdığı nefretle bü· 
tün .. 1emleketleri kendi mü 
dafaalarını düşünmt:k mec· 

( buriyetinde bırakan vahim 
günler yaşıyoruz. Bu hal, A
merikayı tehlikeye koymak· 
tadır. Bizi tehdit eden hadi 
s~Jeri dikkatle tetkik etmek 
laz,mdır. 

Düşman cephelerin geri
sine paraşüller!e yığtn yığın 
asker \ndiriyor. Be;;inci ko" 
Jcı mensup hainlerin dahilde 
nasıl hareket ettiklerini.._gö· 
rüyoruz. Muharipler, inanıl· 
mıyacak kadar korkunç ve 

öldürücü vesait kullanmakla 
dır. 

Herhangi bir yıldırım ta· 
arruzuna karşı hazırlanmı · . 
yanlar veya hazı-1annıak iın· 
kanını bulamıyıın milletler is 
tilayc\ uğradılar. 

Binaenaleyh hazırlıklı bu· 
lunmamız ve ordumuzun 
tayyare kuvvetini 50 bine 
iblağ etmemiz zaruridir. 
Milli müdafaa vaziyeti icap 
ettirirse, parlamc.:ııtoyu tek.,· 
rar içtimaa davet edeceğim.,, l 

Bu nutuktan sonra silah 
!anma tahsisatı kabul edil .. 
rniş ve tayyare kuvvetlerinin 
50 bine çıkaralma.;ı takarrür 
eylt·miştir. Donanma cüzü;:., 
t.ımları da 500~parçaya ilr' 
lağ edilecektir. 

Mzsiraf. 
..:; 

Yeni kuvvetler 
geldi 

IJ 
Kahire 18 A. A. Avus·ıı 

trdlyadan Mısıra yeni t1rka·= 
lar gelmiş ve bunlar karaya 1 
ihraç 1.dild1İştir. Avustralya 
fırkaları, kendilerine nıüret· 
tep olan Fılistine gidecekler·2 
dir. 

lngilterede; 
Şark sahillerindeki 
çocuklar na klediliy .'.>~ 

-Londra 18 (a.a.) - lıı:..ı 
gilterenin şark sahillerindr:kt 
şebi rlerd ~ buluna 11 çocukla· 
rın başka yerlere nakline 
başlannıı~tır. Bunlar, herhaıı
gi bir ha,;a tehlikesine karşı. 
alınan tedbirlerdir. 

Bunun üzerııı e Malıye Ve
kaletind::- bir komisyon kuru 
larak vilayetlerden gönderi 
len ct:tvellerin tetkik olunması 
na başlanılmıştır. Tevzi İşine 
önümüzdeki aylarda geçile· 
cektir. 

Seglıan-Hatag 
Spor karşılaşmaları 

25--26 ınayıs 1940 

............ ımmı .. IEJ 
kuruş,şarabın lıtresine 2. 
şampanya ve viskiye şişe ba 
şına 50 kuruş 

Hatay Sporcuları. :Ik büyük bölge temaslarıııı 
Seyhan ile yapacaklardır. Hu çok faydalı temasta 
boks, güreş, futbol, bisiklet, tenis ve atletizm ınü· 

•• 1 sabakal•trı yapılacaktır. Tafsilatlı programı bekley~~ 

Bum 
ltırette int 
Ubitte o 

.6kip olun 
~alumat i 
~-Uracaat 
lılınaktadı 

' ,,;On g 
~t.. .. •Vuca tı 
l ~Une k 

eliş al 
' hakki 
'ıtıüştür 
liatay 

~i aşon j' 
\ızuu b 

\!Rası ka 
issasiyet 
~n bir 
jjt. 

Bur ad 
'~a ziy 
~14ılık ve 

Çünkü: 
~ki pi 
'Jij gün 

~~t tedi 
~tabii 
~İ'ibetsi 
llduğu 
ttnu:jhr 

~ektt"n 
~sı h 

tnevk 
~ehinin 
~le iki 
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"Altın esaslı 
borçlar,, 

YENIGON 

Almanya Balkanlarda ha
rekete geçince 

Sovyetler Besarabyaya taarruz ede
ceklerimş! 

Satılık boş 
çuval 

T. C. Ziraat Bankası An
takya Şubesinden: Bu mevzua dair fasılalı 

lııtette intişar eden yazıların 
Ubitte oldukça alakn ile Paris - İtalya her hare· 

~L· • ketiyle Almanyanm yamnda ıcıp olunduğu mütemmını 

bahane aradıklarını gös'.ermek 
tedir. 

Bin yüzelıi kadar boş çu· 
val satılacaktır. Talip olanla· 
rın 25,5,940 tarihine kadar 
teklif edecekleri fia~ları ya
zı ile Şube Müdürlüğüne bil 
dirmderi lazımdır. Çuvalları 
banka b:nasında görmek ınüıı 
kündür . 

lııa\uınat için bize yapılan yer alacağını gösterirken Sov 
Ü d ı yet Rusya bitaraf bir vaziyet 

Diğer taraftan bir müddet 
evvel Moskovaya gide:ı ,~i
man mümessiller İle Mo'o tof 
arasındd yapılan görijşmeyi 
müteakip Macaristanın aske· 
ri tedb:rler alma il Ht ko:trar 
ver l ııiş ve Alman}a ordula ı 
nı Macarıstandan ~eçirınek 
şarti!,! Macaristaııa Slovakya 
nın mühim bir kısmını Vddt:t 

tacaat silsilelerin en an a· 
hl almaktadır. Sovyet Rusya ttıaktadır. 

S garp cephesiyle aıakadar gö on C{Linlerin 
c• rünmemekl .. beraber şimali 

~"vlicatı ve: attın "piyasasın 'rl Avrnpada "-hareketsiz durmak 
l ~Gne kadar görülmemı niyetinde neğildir. Nete kim 
~ eliş alacaklı ve borçlu Helsinki hükumetine bir no 
~ hakkiyle t-ndişeye dü-
~ ta vererek Petsamo mınta-."'lllüştür. 

Lı kasındaki fabrikaların bom· l'latayda mikdarı yüz bin-
~1 aşan altın esaslı borç balanarak tahrip edilmesini 
Vzuu bu anormal kambiyo protesto etmiş, Finlıındiya 

'' hükumeti de bu fabrikaların hsı karşısında, üzerinde 
harpten sonra değil, fakat issasiyetle durulm•~sı iktiza 

~ harp sırasında tahriµ edılmiş ~n bir manzara arzetmek-

Burada akid ınevzuunun Bu hadiseler Sovyetıerin şi-

mi~tir. Alm:tnya bu şekilde 
cenubi Şarki Avrupada h:ı
rekete geçeri. en Sovyet Rus 
ya da Beserabyayı alacaktı". 
Almanya ve Macaris!anııı ce 
nuptaki hazırlıkları bu gaye· 
ye matuf tur. 

~ir. oldukları cevabını vermiştir 

1 ~l maide harp çıkarmak ;ç:n bir 1
a ziyade gayrimenkul ıiiiiiiillıüi&iiiıl.mmmııİlllllİıl•IE:.•••mt!l!••~miil-

~şılık ve hususiyle mesken Yu<roslavyoda Yeni \,rı ve ipoteki üzerine mü- b 

es olması: bugünkü duru- Bitara flık teyid Balk&n pullar 1 

tıazar;m istikbalde içti- , '.\nkara - PıHta, T elgr.ıf 
'l bir sefalet do~urmaz mı! ediliyor ve telefon uınum müJiirliiğü 
\li h_er. bi.lgili kafada do- Belgr.td l~ .. U..__ A: . · \ Balkan posta pulları, ııamiy· 
'il\ bır ıstıfham olmuştur. Nazırlar Meclısı du.n ıkı de· j le yeni bir po.,ta pulu sni

fa toplan.nıştır. İyL haber ı sini mevkii tecavüle çıkıır 
\ünkü: akdin icrası sıra- alan mehafilı:: göre, bu t'1P· 1• rnağı kanırlaştırmış!ır. ~lki piyasa ile vad !nin 1 t 1 da Yugo"lavyanın ka· b d 

•a· n. ı ar , ., < ,· Balkan post<ı irıiğine ıt· Qlii gu··nu··ndeki fiat ve nİ· b fiğ t k a k\Jıd 
tı ıtara ı ı e r r J hil bulunan memleketimiz ~et ted"ıye zamanına kadaı ı ı Son günlerde ' 

ı... o unmuş ur. postaları ile Rom.ınya Yugo~ ·~tabii k;ımLiyo~tenevvücat Alman matbuatının, Yugos - lavya ve Yunaııist n posta 
llisbetsiz fırlayış borçlu- lavyadaki Almanlara i· ken - . 

1 
• d k" 1 

• • w. ' . ıdare.erı arasııı a ı an ıışm • ljlduğu kadar alıcaklıyı da er:! edıldıgı hakkındakı ne~- b" I b ll 
. y mucı) nce y<ipı an u pu ar tını~llr. Uir taraf borç rıyatı yalanlanmış v~ ugos· dan biri mavi rf'nkt~ ve 10 

'1ektt-n aciz, diğer taraf lav nıa:buatına, bitaraflığı 
•sı hakka gayri muk- ihlal edici neşriyatla bulun 
t mevkı a d~şmektedır . mamaiarı tebliğ olunmuştur. 
~ehinin paraya çevrilmek Yabancı devletierdeıı b: riııin 
)le iki tarafın hak ve leh ve aleyhiııııJc ııt>şriyat 
~leri temine çalışılırken yapan gazett>ler çok ağır 
'ı o kadar oisbetsizlikler cezalara çarpılacaklardır. 
iliğinden tevellüt ediyor Yugoslavya taar· 
llnun telifine de muk· 
olunamıyor. 

t~Yri menkule takdır 
''~ kıymeti satışta temin 

•
1 olamadığı gibi akdin 

\~de borcun birkaç misi 
. lte olan rehin tediye 

"' ruza ugrarsa 

kuruşluktur. 
Diğeri ise açık mavi rt!n k 

tf' olup8kuruşluktur.Bu yeni 
Balkan serisi pulları ayın 27 
inci günü posta gişelerinde 

satışa çıkarılacaklardır. 

Tedavül<le kalma müddet 
leri bir yıldır. 
s~ıçikaoın yeni hii
kfımet merkezi 
Paris (a a .) - Bdçika hü 

kfimeti, hükuınet merkezini 
3ürükseldt-n Uslandı: nakletmiş 
ve ecnebi sefirler de oraya 
gitmişlerdir. 

llcınen tebliğ 
Antakya icra memurluğun 
dan; 
Antakyanın Vert mahalle· 

sinden Selim Kurban ~ muri 
siniz ölii lstibiryanın ez g:.ıy
ri teslimat borcu olan 45 li
ra madeni altını mulcabilinde 
ipotekli üçüncü mıntakada ka 
in 20Y numaralı merhunun 
lııtaıın vadeye binaen paraya 
çevrilmesi alacaklı tarafındaı 

isteııilmesint- binaen üç ye· 
nıinli ehli vukuf mc.rifetile 
merhunun tamamına 8000 se 
kiz bin lira evrakı nakd ye 
kıymet takdir ~dilmiş ve na
ınımza gönclerilen davetiye
nin mah~lli ikamet!nizin mec 
huliyetinden bahisle bila teb 
liğ geri çt>vrilıniş olduğun· 
dan icra ve iflas ka:.uııunun 
57 ci maddesi Jelal~tile hu· 
kuk usulü muhakemeleri ka
nıınunun 141 ve müteakip 
maddelerin~ tevfikan bu bab 
taki tebliğatın ilanen yapılın• 
sına karar veril n iş olmakla 
yapılan takdiri kıymete karşı 
hır itirazın:z varsa ilan lari· 
hiııden itibaren 20 gün içindı 

şifahi veya yazı il~ Antak)a 
icra dairesine bildirmt"niz bil 
dirıned i ğinız halde cebri ic· 
raya devamla nıt:rlıunun pa
ra ya çevril~rek borcun öde· 
neceğ"i ilarıt'n tebliğ oh.ınur. 

ilan 
Vakıflar müdürlüR"ünden: 

'i 11•rıda borca ualıi kıfoyet 
~ı;cek tenez,üle maı uz 

)()t 
1 • 

Belgrad 18 A. A. -
Burada hüküm süren kan:ı· 
ata göre, Yugoslavya hüku· 
ıneti bir taarruza uğradığ'ı 
takdirde Sovyetlerirı yardı· 
mı muhakkaktır. Moskovaya 
giden Yugoslav askeri heyt> 
ti bu meselr; üzerinde Sov· 
yet hükfimetile müzakerelt·r· 
de bulunacaktır. 

Usmaniye camii vakfından 
ı!eğirm.-ııden çıkan ve camii 
kebir avlusunJa bulunan 80 
lira muhammen bedelli bir 

Biçakla yaraladı çift 15 lira:muhamınen bedti 

~it; üzerindı:: ci.ddı~etle 
ilyı <leğen ve şundıJeıı 

~ ~ Reçilınesi iktiza eyli
~ '~tinıai sefalt:t nüvesinin 
t4

11ltıaııı kuvvetle melhuz 
~ b~dur. 

\l bAdo ' 
~ a ıse ıster zamanın 

~Olsun isterse mahalli 
l\1."2ii bıılunsun Hatay 

&ıh,ı ""'"' b b ~ ~~4~.'' u nltın orç esa-
tıı~~ erı<lişesine hak ver
&· kiibil olamıyor. 

~;~~enaleyh: Ecnebi ınes 
\ d lilerine veya altın esn· 

lf:11"Y&na11 borçlu r ıçm 
~~ili llleden\ ve ticaı i 
"~11 'b•tnız da çok adilane 
~\tır ulunan ahkamların 
:tı~t lğ'i harabat Ve! selahi· 

Çörçil Pariste 
Paris 18 (n.a) - İngiliz 

Başvekili Çörçil dün tayyare 
ile Londn.ıdarı buraya gelmiş 
ve Fransız Başvekilı RPno 
ile görüştük•e, sonra tek
rar Londraytt dönmüştür. Bu 
zivarete büyük bir ehemmiyet 
v~rilmekt .. dir. 

lusyona daveti Hizumlu Si!· 

yıyoruz. Vilayehın:zin her 
işinde ve ibti}acında acil, isa· 
betli, hayirli tedbirler alınma 
sıııda himmetlerini es: rge
ınediklerine şahit olduğumuz 

ivlezbaha.1a çalışan Ab- li bir çift 5 lira nıulıammen 
dullah o2"lu Sabri ile U nııı- , bedel bir ~ift_ 2 lira mulıam 
çarşıda kasap çıraklığı yapan men bı-ddlı h r tek taş ac;ık 
Tevfikoğl u Ômt:":r kavga c-t- arttırmay<s çıknılmıştır. lha· 
mişler. ve Ôıner bicak!a Sab _ı lesi 31,S,94') cuma gunu sa· 
riyi sol t:ırafırı darı yarala· at 15 de v.'!kıflar iıtaresinde 
mıştır. j icr~ •Jlun~caktır. _ Muvakkat 

Sahrinin yaralandığını temınat yuzJe 7,J tur. f ;tek 
gören Selim ve ortağı Ra- lileriıı müracatları ilan olu· 
mada.ı da Ômerin başım nur. 
taşla yarmışlardır. Sabri lıas· 
tane)e kaldırılmış ve Ômeriı: ı 
da tt'davisirıe başlanırıışlır. 
.. rm.m .... 

Gündüzde 
Mirncaııın göz<lt>si 
Türkçe sözlü sefl "e Şark 
Müsikili Filim 

* * * Dullar değirmeıninin yckıl· 
masile husule gelen dt>ğirme 
ninin yerinde yığılı buluna, 
taşlar 60 lira beddi muham 
rneııle v~ açık art'ırma ile sa 
tılığa c.;ıkarılmıştır. İhalesi 27 
5 940 tarihine raslayan pazar 
te::.i günü saat 14 ted~r. Ta 
lip1 erirı vakıflar müdürlüğüne 
ne müracaatları. 

21 mağaza 
ljaplırılacak 

Bel~diye Reisliğin
den: 
Antakyanın meydan mahal 

lesinden vakıf mezarlığının 

Anneplik yolu cephesi ne kar 
gir ve üzeri çatı ile kapalı, 
ayakları yontma t:tştan olmak 
üzere 21 mağaza inşası kapıı 
lı zarf usulile eksiltmeğe ko
nulmuştur . 

Muha·pmen bedeli: (11458) 
lira 66 kuruştur. 

Eksiltme yapılacak mahal 
ile gün: - Eksiltme Antakya 
belediye Riyaset dairesinde 
22 Mayıs 940 çarşumba günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

Temini muvakkat: - (859) 
lira 40 kuruştur. 

Şartıı;ıme ve planlar hak
kında malumat almak isteyen 
ler her gün öğleden evvel 
belediye Mühendislik dairesi 
ne· müracaat edebilirler. 

lsteklileriıı ehliyetnameleri 
ile ticaret odasından veya sa 
ir resrPi davairden evrakı 
nıüsbitelerini eksiltme günün 
den evvel belediyede tescil 
ettirmeleri ve ~ksiltme günü 
temini muvakkat bedelinin 
makbuzunu ibraz . etmeleri 
ilan olunur. 

ç~ m odunu ve kabu
ğu arıtırma~ı 

1-HatayVılayetininAntakya 
kazasının Sarıkaya Devlet 
ormanıudan (9738) kt:ntal 
enkaz çam oJunu ve (480) ken 
tal çam kabuğu 8,5,940 tari 
hinden İtibaren 15 gün müd 
detle açık artlırmaya konul
muştur. 

2 - Arttırma 24,S,940 gü 
nüne tesadiif eden cuma gü
nü, saat ~5 de Antakya ormırn 
Bölge şefliği dairesinde yapı 
lacaktır. 

3 - Yüz kilosu bir ken· 
tal hes<tbile çam odunun be
her kentalı 12 kuruş ve çam 
hbuğun beh-:r kantalı 20 ku· 
ı uş muhammen bedeldedir. 

4 - Muvakkat teminat 
95 liradır. 

Şartname ve mukavele pro 
j~lerini görmek istiycnleriıı 
bu müddet içinde Seyhım or
man çevirge müdürıüğü ve 
'./e Antakya orman bölge 
şefliği dairesine mürat'aat 

edebilirler. 
Aııt<tkya Orman Bölge şefi 

Muzaffer ARAT 

Tarla ve bahçe . 
ıcarı 

Yakıtlar müdürlüğünden, 
Vakıflar idaresine aid muh 

telif tarla ve bahçelerin 940 
mahsulü icrası bir hafta tem
dit edilmiştir. İhalesi 25,5. 
940 cuma günü saat 14 de 
vakıflar idaresinde icra oluna 
cağından istek[ilerin müraca 
atları ilan olunur. ' 'tf: terçevesi dahilinde 

~~ a .. Vecibelerini tt>lif ede "'( ~ter 
'lir 

1 hallt-riıı bulunması 
t~ı ıtt ist •y b' . l ıtti., c en ır ış o sa 

• "~ b. 

Suyın Valimiz Şiikrii Sök-
meıısüerin memleketin bu 
dim derdini tedavi içiıı tu 
kukçul:ırı bir araya toplamak 
ve dertleşmek lutfunu esir. 
geıniyeceklerini kuvvetle umu 
yoruz. 

Halkta 
İki fim birden 

Baştan başa ht"yecanla 
dolu olan "Şimal oteli ., 

Mükerreren Cebelüttarik 

Harbiyede Yalova oteıi 
ve gazlnosu açıldı 

'h.. ll d·· ·-
''1f:t)j uşuııcc ile dir ki; 
~~ ii~~ıty lıukukçul<t rını 

.. etıııde bir ko:ısül- Hataylı ŞGkrü OGuZ 

Neşriyat Müdüriı 1 
Selim ÇELENK 

C.H.P.Mathaasıııclabaslmıştiı 

,Saban Akar tarafından ic u edilerek yenı haştan fer· 
tip ve tanzim olunan bu otr ide her türlü istirtthat esba· 
bı temin olunmuştur. Fiatlar çuk uygun ve: her kiseye e~ 
veri~li<lir . 



1Tarihin kaydetmediği muaz
zam muhaı·ebe 

Başı 1 incide le devam etmektedir. Maji-
Fransız orduları Başku- noya yapılan teşebbüsler ta-

mandanı General Gamlen mamiyl~ kırılmıştır . Fransız 
kuman dası 'altıııdaki Fransız, hatlarına mütemadiyen takvi-
lngil iz, Belçika. Polonya ve ye kıtaatı gelmektedir. 
Çek ordularına hitaben neş Paris 18 (a.a) - Fransız 
rettiği bir emri yevmide Kabinesinde tadilat yapılmış· 
Şunları söylemektedir: ttr. Reııo Başvekalettt!n baş· 

" Vatamıı ve bütün ka harbiye nezaretini de üze· 
dünyanın mukadderatı dün· rine: almış, Mareşal Peteıı 
d b 

Başvekil muavini olmuş, Da· 
eıı eri cereyan etmekte 

Olan b .. "k d h Iadyc Haricİ)e nezaretine uyu mey an mu are-
• b · · ,. · b vl d getirilmiştir. Kabinenin diğer 
'M~sll1!11t11 ne~ıcesınek ag 1 ır . azası arasrnda da değişiklikler 

ı ı opragı ter etmedense d 
T ' .. h var ır. 
o umu tercı e~ecek:ı;iniz. Pa-, Belgrat 18 a a.-Yugosl<ıvya, 
rotamı~: ya ~al·p gelmek, satın alınan ye.ıi silahların ku' 
yahut olmektır. Fakat mutlaka }anılmasmı öğret ınek üzere 
galip gelmek lazımdır . ., 1 bütlııı ihtiyatları silah altına 
.~lınanıar, cepheye2500 tank çağırmıştır. ltalyan hududu· 

surerek hücum etmişlerdir. 1 na yakın yerlerde bu pazar 
Hücumlar tank tayyare ve I günü yapılacak olan Beledıyr 
topçu kavvellerinin yardımiy· seçimleri tehir edilmiştir . 

Annemle kt.ırdeşim 
Gurbete yolcuyum daha nolacak 
Anot' mle kardşim saçııı yolacak 
Peri yuzlü yarim kimın olacak. 
Gitmeden bir daha gö .. semmi <lt·rsiıı '( 

* * • Saçlarım dökiilüp ben;.irn solsa da 
İçinıe gurbetin zehri dolsa da 
Kimsesiz vücudum toprak olsa da 
Sevgilim sılaja ağlarınıı dt'rsin '~ 

* * * Gün görmeyen gönlüm bir an olsa da 
Acıyı unutup şifa bulsu da 
Kanayan yarama merht>m o lsa da 
içerim bir sevinç duyı.r mı dersin'~ 

* ç 

Hüzünle ağlayıp teselli bulsam 
İzinde koştuğum teslli bulsam 
Sevgılim uğrunda zavı. i bulsam 
Gurbette mezarım oluı mu dersin~ 

Belaıılı 
Mehmet SOYDAN 

Erzak m ·inaka ~:asz 
1 - Aşağıda cins ve mil tariıe nıuham.nen b .. del v ! 

tt>minat mik!arlerı ve ihale ~ ·killeri yazılı erzak Hatu) 
daki seyyar jandarma piyaı e alayı ihtiyacı için ayrı ayrı 
münahırnya konulmuştur. 

2 İhale 3, Haziran 940 pazartesi günü saat 15 tt> 
Antakya kışlasrnda ~eyyar j1r .darma alayı satın alma ko
misyonun da yapılacaktır. T., '. ip lerin şartnameleri görmek 
için her gün alay levazım mjdürlüğüne ve ihaleye İ~ti 
rak için yevmi m"'zkfırdc il.c.. leden bir saat evvel vesaik 

le birlikte satın alma komisycaa müracaat ları ilan olunur. 
Alınacak erzakın Miktarı r~ . uiıammen Muvakka t ihale şekli 

ciı . si 
Kı l o Lir ı 

Ekmek 86000 774( 
Sığır eti 2:l5ll7 51~9, 

Sade yag 20~8 2150, 
Bulgur 10238 921 

Kuru fasulya 6825 1092 
.::;;ekn 1365 519 
Çay 136. 500 81 9 
Sabun 171~ 60t· 
Odun 10914 1092 

Hastane içiıl 
Erzak nıüZnakasası 

Hastaneıım erzak vesnıre ılı 
tiyacı münakasaya koııulnıuş 
tur . Müııakasa ~8 mayıs 940 
salı günü saat b te hastane 
de müteşekk 1 k'Jmisyo:ı ma
rifetile icra kılın c cı ktır. 
lsteklılt- r m•foakasa gtinündeıı 
evvel lıaı:tane iddresine müra 
caatla tafsı lat almaları ve iha 
le gimu muh ımmen bedelin 
yiizJe yı di buçuk teminat 

temi na! 
Kr. L. K. 

580 Kapalı zarfla 
40 383 96 ,, ,, 
40 161 28 açık .. ksiltme 

69 8 ,, ., 
81 90 

" ,, 
38 93 " " 61 42 

" H 

45 23 ,. " 
81 90 .. , 

" 

İçtim a a davet 
Bütçede fasıldan f,,sııa mü 

nakale için Muhast·benın gös· 
terdiği müstacd lüzum üze· 
rine ve makamın tensibile 
Belediye Meclisi 1580 numa 
ralı kknunun 54 ve 55 inci 
maddesi mucibince 21,5,940 
Salı günü öğleden sonra saat 
15 tt'! fevkalade içtimaa davet 
edıldiği ırnn olunur. 

akçasile birlikte komisyona 
müracaa tları ilfın ı> lunur . 

I AL N 
1 il DIR BEY VE YUKARıYEZUR 

Cinsi 
Zeytin danesi 
Dafne (Garz"'yt) 
incir 
Şeftali 

Portakal adet 
Üı:im 
Elma 

ZEYTUNiYE 
Zeytin danesi 
Portakal adet 
Şeftali 
İncir 
Elma 
Üzüm 

HARBiYE 
incir 
Şeftali 
Zerdali 
Ct•viz adet 

Portakal " 
Üzüm 
Elma 

HACIHAB1PLI 
Zeytin <lane:ıı 
Dafne 
İnci r 
Şeftali 
Portakal adet 
Ceviz 
Üzüm 
Elma 

" 

VAKıF 
Zeytin danesi 
Dafne 
lncir 
Şeftali 
Portakal 
Üzüm 

Elma 

BITYAS 
Zeytin <laııesi 
Dafoe!Garzeyt} 
incir 
Ş t'ftali 
Ceviz adt>t 
Portakal 
Üzüm 
Elma 

MÜŞRAK1YE 
Portakal a<let 
incir 
U1.üm 

Kilo 
12,000 

8,000 
800 
300 

700,000 

Kilosunun 
Muhammen kıy 

300 
300 

5 
3 
1 
5 
4 
1 
2 

Yekun 

2500 
75000 

3000 
300 
300 
200 

100 
41JO 
500 

3000 
10000 

500 
?.000 

5 
4 
5 
1 
2 
1 

Yekun 

1 
5 
3 

50 
4 
l 
'l. 

Yekun 

5000 
10000 
~000 

200 
5000 
5000 
600 
400 

4000 
ıooo 
600 

2000 
250000Adet 

200 
300 

5 
3 
1 
5 
4 

50 
1 
2 
Yekun 

5 
3 
1 
5 
4 
1 
2 

Yekun 

2000 
3000 
1000 
400 

20000 
2000 

60 
300 

5000 
300 
300 

1000 

•• 
5 
3 
1 
5 -o ~ ) ... 
4 
1 
2 

Yekun 

4 
1 
ı 

5 Şeftali 
Yekun 

YOGUNOLUK VE SÜ~ÜTVIE 
Zeytin dar.esi 20000 
Oafne (Garzeyt 15000 
lncır 1500 ,. 
Şeftali 100 
Ceviz 5000 
Portakal Adet 3000 
Üzüm 500 
Elma 50 

LEVŞİYC 
Ze} t in dnııc:si 
incir 

1000 
:ıoo 

5 
3 
1 
5 

50 
2L. 
1 
2 · 

Y ektin 

1000 
10000 Adet 

300 

5 
1 
5 
4 
1 

Yekun ..... r~ T P.minatı 
kıymeti Muvakkate Yüzde 
600 7,SOK 
240 

8 
15 

2800 
3 
6 

3672L. 

125L. 
300 
ı;o 

3 
6 
2 

586L. 

IL. 
:.w 
15 
1,50 

40 
5 

40 
122.50 

250L. 
300 
30 
10 
20 

2,50 
6 .. • 8 

626L.50 

200 
60 

6 
100 

1000 
2 
6 

1374L. 

100 
90 
10 
20 

100 
,8 
6 
6 

340L. 

20L. 
3 
3 

50 
76 

1000 
450 

15 . 
• 

l • 5 
2,50 
6 
5 
I' 

1484L.SOK. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 
" 

" ,, 

" 
" ,, 

• ". ,, 

" 
" ,, 
~ ". 

" 
" 
" 

. " 

" ,, 
• .. , 
., 
" 
" 

" ., 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 1 ,, 

,, 

" 
" 

" 
" ,, 

.. 
" . .. Şdtoli 

Portakal 
uzüm 

Yekun 

50 
2 

50 
40 
3 

145 
.. 

Teminatı Mu 
Tutarı 
45.L. 
18 
00,60 
01 .02 

210.00 
08.22 
00.45 
275.29K 

9.37 
22.50 
11.25 . 
00.22 
00.45 
00.15 
43.94 

7.50 
1.50 
1.02 

0011 
3.00 
0.75 
3.00 
95,501< 

18.75 
22.50 
02.25 
00.75 
01 .50 
00.20 
00.45 . 
00.60 :J 
47.00 

15.00 
4.50. 

00.45 
07.50 
75.00 
00.15 
00.45 f 

103.05 

_1.50 
7.05 

00.75 
a 1.50. 
7: 50 ı 

00.60 
00.45ı 

00.45., 
25.8011 

' -o ,1.) -. o 22~ iL • • 

LQ.22.4 
3.15 
15,69 

31. 75 1 

o 15! 
3 75 
.s ·oo 

1 ' . (J o '21-
ıo. 81 

l\lAAHAClk 
Zeytin danesi 
ıııcir 

3000 5 ! SOL. 1 1. 25 
3000 1 30 " '2. 25 ..... 

Portakal Adet 4000 4 16 " 1 '20..-
yekuıı 196.L. .. ı4. 10 

Milli Emlak Müdürlüğünden: "br.11 
Yuka~ıda köy ve satlığa ç karılan mahsulatın cinsleri , muhammen kıymet ve S ~q; 

yazı lı hıcret edenlerd'!ıı met • Gk bağ ve bahçelerdeki 940 st•nesi mahsulatı 20- j~ 
ve 21- 5 ?,40tar ihlerinde Defterdarlık Mılli Emlak M~dürlüğü~nde saat 9 dan °0 r re . on. dortten on altıya kadar açık arttırma surt>tıle Satlıga çıkarılmıştır. ıJvl 

f alıplerın malsandığına mulıamnıen bedelin yüzde yedi buçuğu olan teminatı ıJ1 
te <?kçasını yatırmaları 


