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Cumartesi 
Abone t•rtları : 

Dahilde yıllıGı 5 .lira 
Yabancı memleketlere 

8 llra 
ll ntaran har kellnn
lnden 5 kuru, ahmr. 

Ocret pe9indlr •. 
OOnO gec; n sayll•r 

10 kuruştur 

~tlrııı l'tıelidir 1 ~ 
lınez ı YENıGlJN - ANTAKYA - Telefon 1 • 48 Posta kutusu 24 

Pi -- SAYISI 2 KURUŞTUR 

~: V.._ ·ayetlerin e Türkiye 1 ~lma~lara göre\ \ingitiziere ~;el 
ı~~f İddetli zelzele oldu lstiklô.Jinin Denizaltılar Her iki taraf ta 
''lı ~ça mühim h<ısar var 'müdaf asına 22 Rus qemi- çok yıprandı 
,· ıi~·A._;-- . B~ zı nahiye ve köylerde ev azmefm 'şfir Sİ baiırdı/ar Ann':ı~~~e!·ıı~.;, :ak 

ı:.. " •u '" " TÜRKLERi ~ ARBE SÜ CEPHELERDE HAREKA . kında diyor kı : us vo ı.ı r
1
.,..

1
y "'ımız ler T.•~trn.ş u··(. ı,.·ıQı·nı·n o··ı. ~T · R 

r ~\ .. ı eş olan dü !Ü t"'0pı·t edı'lını·ct, ı·r. ]\11 VA~'J'AKlYE'I'LE Dl' Al t bl'ğl · b uu··ıı ... t e ku.ydedıl ~ ~ ·ı.. ROKLEM.EK ıÇLı~ YAPI ıU r 'q. .,. man e ı erı ut> 
lı ~' • Yandan bildirildiğinb LAN BÜTÜN TE~EUBÜS VAM EUlYOR de büyük bir ihtiraz gös 
~ub~;l~. hakkında göre, zelzelenin merkezi LER BOŞA ÇIKTI Berlin 12 A. A. - ternıektodir. Son zaman • 
· rııı hü' asası Erciyeştir. Erciyeşin nMr Klermon Ferrun l3A.A:- Alman resmi tebliği : tarda }ll}r iki taraf ta ınü- • 
i!tı k z nahiyesine bağlı köy Piyerllerno l>oye JurnalDö- Şarkta ;hava şartlarının him insan ve malzeme za 
ı •.. llııııl· k l d . d" k d 35 ö . 1\1 l '·k k k' '1.'1.1 ın u aı:;ıadaki er e şım ıye ·a ar · ba gazetesine yazdığı bir muhalefetine rağmen taar yi etmiştır. u ıaı: a ·ı 

ııı~ıı \e bina zayı lii, 192 yaralı tespit edil- makalede diyor ki: Türki· rıız harekatımız muvaffaki J{usya lıarbi}nühim ve ~'C 
•t g henuz kati ıııiş agır yaralar luıstahune ye her zamandan ziyade yeUe ve iyi inkişaf etmek ui lıir safhaya sokmaktı 

11lauın!!lrnl"llıiştir. Bir ye kaldırılmıştır. istikHilinin müdafaasına tedir. dır. Cenupta Budiyenni or 
l ~o Yıkıldığı v Kızılay ilkolarak açıkta azmetmiştir. Belki Türk Baltık denizinde 40 ge duları o!tlukça tehlikeli va 
tıı llagıqı 11 sar~,~ kalan felfiket.Y.edeler için leri hartx~ gir:neğe tazyık miden mur~kkep ve kuv- ziyeltedir. l{uslar da bir 

llıekle lir. Ha· 5 .° çadır ve para gönder ediyorlar ... Fakat Türkler vetli bir himaye altında kısım Alman kuvvetlerinin 
n,,'--- -- mışti:r. endişeli görıil~ıliyorlar. sefeı· etmekte olan bir llus Dinyeperin sağ sahiline 
'" t · • .______ 13.ızı kimseler lngilızlerin gemi kufilesi ile dı.:nizaltı· ge<;liğiııi itiraf ediyor. Ti· 

~ltı l R TUrkleri harbe sokmaya larıınız arasında günlerdeıı mu~nko mukabil taarruı. 
tıi~ti ~tqll . e11. uzvelt bek- ç.alıştiğını, llau kimseler beri llevanı eden şiddetli larına de,·am ederse bu 

yrıı ~ · l Ş i [ k de Almanların Tilrk hudut bir mücalleleden sonra kc.ıtlısi i~in fenu olabilir.~ 
11ııd 1 fJI e il t: n n Uf U- lurında tahşidat yuptaklan hacmcn 134 bin tonluk 22 Çliııkii fazla ileıi gitmekle 

I" ll~ IU Bl d ·· •• nı söylüyorlar. Fakat Tür düşman gemisi batırılmış- kendi müdafaa hatlarını 
• 

1\ hl·s
1
"
1
, il HAL•. n U lln SOg- k l l' __ , ., kiye vazıyetini açık~a nıU· lır. tehlikeye so muş o ur. • a 

yJlı ' \ 1...:1;.l\. Vt;.ıuu~. le di dafaa ediyar. i' oreden O· Bundan başka yine de kat şuıusı muhakkaktır 
y t\ıt. lursa olsun is' ıklallerine nizaltıhırımız tarafından ki Ruslar iyı talim görmü:z 

t~\(t .~ hflY0 llULVbLT ALMAl\). A \ A tonrrın t"dP~:ek ore knrsı lngitiz sahillt:;rinde 3 düş· Vt" mükPm!ll\31 muluripli . 
ı. ~ •lı k·· 1 "' .• I ~11·ı.. 1 ıtıl· .. rur.· ""ı'JlJl ... l 'l.1• Ll' . C' · ;\ı L ... Di· ı u1 ıaı::: genıı·sı torıl·1 1c ı t b '<lıı•1 ) ~ .ı:.. l u un ı: koyacaklardır. Tilrkl·•ri ll 1 

-.: - • ~Yt~d ııı.ıal rın ye 11 il .-
. ... tııı ~•t M. <ıreıı ıs- " 01' .., o ıııı:ı. b k Ufı.ı "'llieıı ı \. başka emellere hiı.mttt etti rek ba,ırıimıştır · yelerin3 karşı koymıı.kt:ı · 

rrı1el• t9 b \.l ttYlı~t l!ru bl'n· Vaşington 12 A.A.- rebilmek için evveln. mağ Bertin 13.A. A. - dır· 
l lııO~ tıkkıh,1 lat 11· lovzh Misler H.uzvelt sa'·ıı·sızıık- l3 ı · kl 11 l Alda o ---- 1 

ılu" iL erilnıt! la bekıenen nutl~unu bu d . . d v ı Rus ara go·· re \ "~a ~'~t u lil.p etmek lil.zımdır. Buda o şevı er ey u .. \1 l 
J .ıeıe b "ş"e'· ~ zor bir iştir. l'ilrkiye .\lıl· vugra ın şımaıın e 

0 
ga l 1 

.• , tı~ 1 lıt :r l'i.Ulet g~ce söylemiştir. Arıı"'rı· ka · 3 d f t ıı~ .h • t "' 1i ~erefiııe kimı:;eyi llokun nehrinı ge~cnıye e cı e 
·" ~ lth ilIUırn Heisi Cumhuru rudvolnrla 1·b . t ls de aır A rz uda it l > nı a • KY" <ıCl ., u durmıyor v.:. Turkiye şim· şeu us c mış ~ rı:;e ao ,, v 

ıı.. 1~'e ı. ııeşredılt!ıı bu ııutkuuda ti ·· l ·· t · l d" " hUtı 114Uar l dıye kadar olduğu gibi zayıa a pus cur muş er ır. h b J 
t1 ttla ı~ ü~ karne u:ıı ıve::re hitttp ederek de· şimdiden sonra da siyaı:;e· Uerlin 13 A. A. -" Ur e e er 

bı,.. ''unı .. k ııizleriıı serbestisi siyasetı' ne l) N •< AJ. ·ı bı'ldı· r·ıyor· 
0 

"n b u A tinden aynlmıyacaktır. · · u. an:s · J J ~ "(! ltra l» Şoförl\::re lllerikaıııu duvanıa kati Alman Bahriye topçusu evam Q 
"'ltı lr;tı· r yelle ı d" ~ ıt •es: k a ~lığa . Cdl'ar v~r ığınin söy- Bu iki müdafaa ::>eddi şun· 11 eylil.lde şimal sahiline 

. ~·u\e bu ~tarıuş- leını~, Amt!rikan gemilerı- lard.r. yaklaşmaya teşebbüs eden 
bı u (!'edı, laıuıııı ne yapılan tauruzdun balı· 1-A,·ık deni:t.lede seyı·ü· bir hıgiliz tavvaresiııi dü-

1rıı ~ e d · set b • .ı .ı ltıışlır uırelt:· nnş ve u hadiseler sefer serbestisi. şürıııüştlir. e,. k . hakkında d miştirki : 1::1.ç 2- Malzeme te<lal'iki AMELUKANL YEN! 
~ ez b bır ıhtaı ve ikaz yapılma- yolumuzun serbestisi. llIH. KARAlll 

O "• Q il - dun _Grirııı batırılması Qi Hı·t'ıerle ~imdiye katlar "-1 1 ~1\1} l Y y Bertin 12 A.ll .- n 

t ln b • n~a 1 Ataluntik gibi askeri hiı~ bir harp araştırmadık ed k eb,. lr bır harekot sahası •ı..,ııno- • giltereden hareket ece 
... !'1" u Simdiden sonrulla arnştır- ı A "kal \ rı bı'la 

1 
t fal• ~·an yerde sadece ku"vete " o an merı ı a n . ıl <:s • , mıyacağız. Fakat sulhu fl k k ıııuğuyı·r 

il Llt{ \ ledl_uşe ve cıııayete duvanaıı ru ı · anununa 
k 

... .ı bu kaddr pahalıya Scilın ı h · de Jetler 
l\t ull bır mcrha.eıı:n hudut o arar mu arıp v 

l.i \ ~ Y M Ll ı larını aşmaymı bir hadıse alacak derecede şiddetle genıi!erine de binmeleri 
lltL Ol' ç dır b aı·zu etmiyoruz. ne Amerika hiikumeti ta 

1 ' LL· A . • u zor a mahluklara d f ı\"ı "' h t Amerikanın mü a aa ~aa• f d ·· d d·ı ı·ş ~ u ı ap ediyorum ve bunddn ra ın an musaa e e ı n ı 
I 14 12 sonrada hitap edcc w • tı gelmiştir. Amerikan tir. Bedin siyasi mebafille 

JJÜI 81 ALMA1 TAY YA· 
HESl UÜŞÜHÜLDÜ 
~1oskova 12 A. A. ~ 

Rus tebliği : 
Kıtalarımız düıı düşman 

la bütün cephelerde anu
dane <;arpışma 1anı devanı 

etmiştir. 

A V d" egını. harp gemileri ve tayyur6- ·t t b U t 

1 
111( • A e ıyeceğ1uı kı: (,;ocuk- rinde şu cı et e ar z e • 

t tı~l)J~ıl ltbliğ ~ı lurınıı· leri, dt\ııiz altı genıilerile ettiriliyor ki B ı hareket 

Leningrad civarındaki 
Alman tayyare meydanı 
bombalanarak buradaki 50 
tayyareden 22 si tnlırip 
olunmuştur. Düıı 81 \lınan 
tayyaresi diişürülmüştür. , 
Bizim zayıatımız 41 tayya 
reden ibarettir. 

üDESA iAŞE EUlLl\ OH 
Zürih 13 A.A- Stampa 

gazetesinin yazoığına gUre 
Odesa şehri denizden ıuşe 

--=--=-- t(!ilnıektedir. Son zaınun· 

et t l ıru k zı, çocuklarımızın ÇO ~deniz üstü korsanlarına tıQ ıı U\ık ıy nm. cu.klarını sizın CSdret s·ıste - yeni badi sel er çıkarmayı 
ftı ''· Yeıı1 ı, ınıni ~ arlık müsauda etnıiyeet;k- 00· ~. '·tı lıa"t uaıık ze rdnı etnıiyeceo-ı·z istihdaf etmekl ır . .. , ııı "ır ı il · t> tir. Onl.ırın ilk olarak öl-

11'*'1ıı 1~ gt!t111.~ır~~ ıı·'·~rn t.endı emniyetim~ dürücti ciaroolerini bekle 
ı ı~~k l(Xluvuıe l~ı~ı d~cun_ı ettıniz fakat artık tecavüzler bizden geliyor. lurda bu şehre mühim in 

'),! 'lluuı.. <;ıku. ahu ılerı gilmiyeceks· , 
.. "<\llt ıq h b i\ . ınız. 

t ~ır . l· ıltı<t•·· ka er- . a~ı lehlıkcsıui görmekten 
ı. r ı ıq a l>" ıntınu cd \Jtıı •rulık b ır l l en sulhperver mil-
~ uı 'tıış İSe ,, ank. let ~r bugun onun çizmele· 

~ \te b \ erı ıt · . ı:vl'ttlc\tknrıırn;ı un. rik· a md~. ınlıyor. Ame 
ı. Yurak . a artık olUUrücü zarbe· 
l(lır ol· 1 nın bekl . . 

~ · ı ~ak emesım yapnııyıı · 
avzıh..ııı C..ıktır. Biç lıir klıdit mü· 

db~f~mızın iki seddinden 
ıruu d e yıkamıyacaktır. 

mıyeccğ;z, Bizim hava, de 
niz ve kara kuvvetlerimiz 
yalnız Amerikan değil Al 
!antikte seyreden bütün 
demokrat gemileri müda
faa edecektir. Deniz mü
dafaa sularımızda bütün 
gemil~ri müdafaa edecef,riz. 
llugün Amerikanın lleisi 
olmak sıfatile vazıfeın tari
hidir. ül3u önüne ge!;ilmez 

san ve malzc~ne getirilmiş 
lhtarımız sari olmalı-

dır. Alınan ve ltalyaıı ge· tir. 
mileri nıüdnfruı sularımıza LA BAUM ' A1'U .. Uı 
girerse bundan her türlü 
risk ve tehlikenin mesulıye . Vü,ii 13 A.A. E;v~l · 
ti kendilerine aittir. Almaıı· \ gun ~ece y~rısı an a~ lr;on 

a biz silah atınayuca ra bır h•gıl z tayyaresı La 
yay B .. . b. ~ 
t";,rız. Tfı_ki Almanya bunu aume uzerınP. ır agu 
araştırmakta inud utmesiıı. • bomba atmıştıl'. 

BOMBA 



IŞundar:ı bun.danl 
Berkesin bildiklerini 

tekrarlamak nrifet değil
dir. Hayatta müşküllerden 
ders almak ve öğrenmek 

: mahar ttir. 
Birisi buna : 
- Hayatta en faydalı 

şey ne.dir ·~ diye sorsa, te· 
reddütSüz 

- Okumak, öğrenmek· 
tir, derim. 

Çünkü; öğrenmenin en 
ucuz ve kolayı .. okumaklır. 

Kastamonu ormanların• 
, da kimyevi tecrübeler için 

binlerce lira günler<>3 emek 
saHeden bir do tum ayl :r 

ca çalışmasına rağmen ba 
sit bir ıtahiil bulamamıştı. 
Halbuki; onun aradığı talı 
1il formülünü t düfen 
bir kitapta okumuştum. 

İki üç bin lira ı.sarfetti 
ği halde müşkülünü Wılle
denıiyen bu dost tavsiyem 
Iu iki ilç liraya elde 
ettiği bu kitapla aradığını 
buldu. 

Her müşlföldc'ker.dimi 
ze sormalıyız : 

Acaba bu işte bana 
yardım edecek bir kitap 
yok mu ?• 

1uhakkuk vardır. <;ok 
okuyunuz, k'Utüphaı.elt-re 

devam ediniz. 
ş. ucuz 

ACIK MUHABERE 
" Dün AyJın Kara hisar 

dan ista~yonda verilmiş 
bir telgraf aldık. Şükrü 

dehu imzasını taşıyan bu 
eıııraf aynen şudur. 

·'Akşehir tren kazasın 
dan seHlınetle çıktık bil 
diririz,, . 

İmza sahibini tanıma 
dığımız için bu telgrafr ay 
nen neşretmeyi ve şehri
mizde Akrauaiaı ı bul~u

ğu anlaşılan telgraf sahi
binin akrabalarını bu hadi 
seden haberdar etmeyi 
müna ip bulduk. 

A.DA ı. A KOY Eı S'.fll'fü 
Süı E '!'ALEUE ALI ACAK 

Huber aldı6rımıza göre 
Adana Düziçi köy enstitil 
stı ı.t-1 beş sınıflı köy ilk o 
b.-ulunu bitimıiş ve ailele· 
ri çif tç.likle Uğraşan ço
cuk tar dan parasız ve;yatı· 
h olarak talebe aJınacak · 
tır. lsteklilerin vakit kay 
betnıeden Mllarif 1üdürlü· • 
V,ün~ müracaatları lilzım· 
dır. 

KAHAHGAHTA ELÇIL.EH 
KABUL EVlwl 

B rJin 12 A. A. -
resıııi Tebliğ : 

Alman Hariciye Nazırı 
Fon fübbcntropun hazır 
bulunmasile Hiller ımıumi 
karargfüımüa yeni İspan 
ya, Portekiz ve Danimarka 
.l!:tçHerini kabul ~tmiştir. 
h.tçileı· llillero itimatname 
lerini takdim etmişleı-dir. 

lr ftdrıki Al 1 
rma.11 e!balar ı 

TECHIT KAMELA.IUNA 
SEVK~DILIYOH. 

Londra 2 ~ A. -Jlliy 
terin Irandaki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Evvel gün Uzerind mu 
fabık kalınan kararlara 
göre İngilızlere teslim e· 
dilecek olan 250 Alman· 
dan ibaret olan ilk ıkafile 
kuvvetli muhafaza altmdtt 
ağlabi ihtimal bu ısabah 

Tahrandan hareket edecek 
tir. Bunlar eenut>i tanda 
Alıvuz salı imrgöfiirOlecek· 
lerdir. Ruslara teslim e· 
d.ile(·ek 50 Alıruın K! z~ne 
götürtilecektir. 1lngilhlere 
teslim edilecek olan Al
manlar. i\.b.vazda toplana 
cak ve bTiilhare aeniz yo· 
lile Hindistana naklrdile 
ceklerdir. 

Diplomatik imtiyazı 

Muhammen bedeli 
Lirn Pantel 
200 157 

2500 103 

350 503 
00 19 

2000 1038 

5JO 293 
3 )0 35 

1000 158 
600 aı 

350 227 
300 28 

600 62 

1300 156 

600) 294 

Milli Emlak satışları 

No 

Hatay Dillterdarlığından 

N vi mahallesi 
J\jmden metruk 

Olduğu 
Hane izzet ağa Mihail Hoca J\1alıuıı ui!IU 

~ 'lll 

" 

" 

., 

,. 
,, 

,. 

" 
,, 

,, 

Bcd.r•>s 
Kas!ul Hı- Abdülmesih aı.ar oalu 

I"'> 

ristiyan Alber ve Arusti 
Kubilay ,, ,, ,, ·· 
<;azi~şa Mütev~ffa Hanna AndirY•1 , ııı' 

oğlu Circi ııı 
Cedit Şakir C('bbara ve Karısı 

Vedia Cebbara 
Fevzipaşa Hanna Nasilı oğlu Ilya 
Gazipaşa CirciKehhfüi oğlu rnilısil ~ılı~ 

l 'evzipaşa İlyas Circi oğlu Toma ~:~ 
Cazipaşa Circi oğlu Yakup verese 

4 
lıl"' 

sinden oğiu Circi . vtı51 
Ethomive Kertuş İlyas oğlu Ceurnıl 

2
4 J 

< ;azipaşa Fethullah oğlu Circiz ı6 

ı\cun Kostantin paşa kızı 
Vesile 

lzz~tağa Hanna D:p ~ahuru oğlu 
Circi 

sııı:ı

ııi9. 

,, Gül Dcrvi, Seyfittin oğlu Se- ,ıırr 
. lim Seyfittin ~ı:ıır1 

Yukımda yazılı gayrımo ıkı:llerin mülkiytıti açık arUırma ile satıŞJ ç Jlt 
br. Talip olanların yüzde 7,5 teminatile birlikte 23 - 9 -941 Salı sürıli s;00u 
Defterdadığn mliıucaaUarı ve evleri görmek istiycnlerin Milli Eınlfıli: ~ il 

=~..!:r va:•:!,t!''''il""<:ği • •• .. J d ~ 

haiz olan ~ocuk ve kadın
dan başka 14 k\şi otom<> 
bille Irak hududuna ora 
dan da Tür.kiye ~olilo mem 
leketlenine döneeeklerdir. 
Mühim Alman ajanlarının 

kaçıp kaçmıyacağı henüz 
malüm değildir. Burada 
bulunan Almanlardan ev· 
velce yerleşmiş ruonların 

büyük bir kısnıı 1A.lmanya 

Kunıan v.eAr lncır, Uzııın, portak0 

navul çeteleri ze9lin satılacak 
ITALY:ANLAHA tUKt\ Hatay Defterdarlığından 

V.u ıv'I'E 0 ., ~ Muhanımt-n bedel 
ID c.. EYAM Lira Krş. ı evi Mikta.~ı KöY~ e 4161 

ya gönderilmektewte bıgi· 
!izlerin etine düşmeyi ter 

EDiYOR 1788 25 Portakal 35765 ı adet Zeytuııı~ ,e 
oskovn 12 A.A.- ve f_.eVŞ1) ızı 

cilı etmişleıılir. lillnlarm 
Tass Ajansı bildiriyor: 145 55 Limon 11555 ,, ,, '' ıfl. 

~(navutlukta Yunan 174 4) .Mandaline 23240 ,, ,, '' 62ı 
sevkedileceği trenlerde 
kuvvetli Iran polisi bu 
ıuadurulacak ve ayraca gu
çecek.leri her istasyonda 
bir müfreze Iran kuv 
veti bulundunıJ.acakbr. ln· 
gilizlere teslim tiliJ.en Af. 
mani.ar AbY r.da, Huslal'a 
teslim '!edileoler 'de Kazvin 
de toplaıiacak :v~bm'aDan 
kslim edildikten 9M\N. 

Iraıildar bu A!manlardan 
mesul lutulmıyacaklafÖlr. 

ve arnavut çeteleri nıenıle 87 50 Zeytindanes ı 875 kilo ,, '' • re 
kellerini istila eden ıtalyan 2 50 Muz 5 lft_wşı) 
kuvvetlerile mücadeleye 2198 20 Y ektin " 1 5t.11ıeı' 
muannıJane bir surette Yukarıda cins ve miktarı yazılı rJlil 1 118tı0..ı.ı 

tt '1 , . 0f:JI j) IY devam etmektedir. Arna ar ırma ı e satışa çıkarılmıştır. 'l alıp l 
7,5 teminatile uırlikte 27,9,941 giinÜ sııil vut 90teleri kendilerini ten 

kile memur edilen kuv terdarlığa müracaatları. 
* * * Hatay Defter farlığından : 

GENERAL PAPAGOS 
KAÇIRILllŞ 

Londra - ESki Y\loan 
13aşkumandanı (,~neral .Pa 
pagos arbk Aımanlar ta -
nifındnn mevkuf tutuldu 
ğu Atiua civaTında d ;,·ı · 
dir. Gencr:aliıı enterne edil 
diğini haber alan dostla 
rından mürekkep bir grup 

vetleri hezimete uğratmış 
lardır. 

lki ltalyan gemisine 
sabotaj yapılmış bir çok 
Yunanlılarla Arnavutlar 
tevkif edilmiştir. 

Neşriyat Müdürü 
SEllM Ç~LENK 

C.H.P. Matbaası Antakya 

bir gece '1illayı basarak 
Atman muhafızları öldiir
müşlerdır. Generalin şi.nıui 

ı ııeniie bulanduğu netli de 
ğildir. 

lskenderun Gümrüklerinde 
ticari eşyası bulunanlara : 
Hatay Vilayeti ı\lıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
İskenderun gümrüklurinde hUSU::il şahıslara alt olup 

bugüne kadar çekilmiyen Matlar korunm::ı kanunu· 
nun 28 inci maddesine ve 30 numaralı koordinasyon 
kararına tevfikan 12,9,941 tarilili cuma gününden 
itibar.en bir hafta müddetle ( isim ve adresi meçhul 
buJ.unan sahipleri ) ı;ekilmeliiği takdirde 28,8,94 > 
tarih ve 2 • 142J9 sayılı kararnameye ek ve 4,9,940 
tarill ve 4603 sayılı rasmi gazetooe münt~şir talimat 
name hükümlerin~ tevfikan Ticaret Vek'.illetince çeki 
lip tevzia tabi wtul~l ilin oluı ur. 

Cinsi 
Zeytin 

,, 

" 
" ,, 
" 

M Jhamnıen 
V. ıtl 11~ n:ıymeti ıwıo• ~ 

liktarı Lira Krş. ..;.,rıf:tf 
458 Kilo 27 48 .J' ,.sıı 

563 ,, 33 78 ~~0te ıJ" 
195 " 11 70 IJll~:;!l~ttıB' 
228 ,, 13 68 f oJJ~~ııt 

25 .. l 50 \lll" 011 
2ıJ7 3 ,, 124 38 ): eıı",11111 
3542 ., 212 52 ııııll 

)'. ukarıdu cins ve miktarları Y il 
a~ık arttırma ile satışa çık11rılnıı~tıı·· ,.1,1 ) ı,e 

Satış bcdtıHeri pn~· n tir. falip oıaııl9 .rŞ f1l 
teminal akçalariylc birhkt 25,9,941 P 
saat 10 da Defterdarlığa muracaatl8 fl· 

• • 
* Hatay defterdarlığmdan 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. Kuru üzüm Kuru incir 
135 6) 160 Kılo 14) Kilo 
] 73 36 840 " '332 " 
177 40 225 r 20J ,, 
85 6J 2) " 
46 40 70 " 6) " 
35 UO 5J ,, 5J ,, 
58 20 19J ,. 25 ) " 

711 56 ek~n "
111 

ııJıJ 
Yukarıda cıns ve miktarla'ı ya~ ııP 0~ 

arttırma ile sutışa ~ıkarılmıştır. 11~ 1 pt1' · 
de 7,5 tem'ııatlarile birlikle 25,9,9

1
iJrJ· 

sayt 10 da Dt:fterdarltğa müracaı.l 


