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8 lira 
hlnların her ke1ime

ainden 5 kuru, alınır. 

Ögleden sonra çıkar gOnlük siyasi h 1 ADRES ı YENIGÜN ak gazetesi - TESiS TARiHi: 1926 YIL 13 SAYI 2801 
Ocret:pefindir . 

GQnD geçen sayılar 

10 kuruştur ••. ASNATAKVA - Telefon 1 • 46 Posta kutusu 24 
YISI 2 KURUŞTUR . 

l Der zor ve Re 
sülayııı işgal 

edildi 
INGlLıZLER Şl\ılALEN 

HALEP ÜZERiNE DOG 
RU YÜRÜYORLAR 

Radyo gazetesinde: 
lngiliz kıtaları Irak hu 

dudundan Ebulkemali ge· 

çe.rekD~rzor kasnlıasım geç 
mışlerdır. Burada mühim 
bir tayya meydanı l·ulun 
maktadır. Diğer bir •ııı
giliz motörlü kolte da Re
silaymdan geçerek bizim 
hududumuza muvazi bir 
şekilde Akça Kaleye doğ 
ru süratle ilerlerr.ektedir. 
. . Her ~ki koldan Halep 
ıstıkamt"tıne ;do,?ru ite ·li· 
yen bu kuvvetler şimdiye 
kadar pek az mukaveme· 
le maruz kalmışlardır. ln· 
gilizler şim li H ılebe 220 
kilom trn yııklaşnuşla;.:lır. 
Motörlü l; uvvetlPr için bu 
n esafeııin b~çbir kıym"f 
yoktur. 
Halep elde e ~;Jdikt n ve 
Şam dliştük•en sonra Su· 
riye mc.- elt·s· niıı rrihayet~ 
ereceği ~üpbesiz lır. 

Suriye t'ephesiııden ge 
len httberlere göre, lngi· 
liz kıtalarmın Ö'lÜrıd a bü· 
yük kamyonların içinde 
b:.iyük hopurlör!e-r l ulu ı· 
maktJdır. lııgılizl ... r bu 
hoparlörlerle Suriy-ayf' 
düşman olar:tk değil, { . 
:~t d.oıı t <'lıtrak g'r tikleri 
nı, hıçbır kiın·enin muk 
vemet etmemesini bağır· 

maktadırlar. Cephelerde 
hemen hemen mukave· 
met yok gi!Jidir. Kati b:r 
zaruret olmadıkç'l n•uka· 
vemet gösterılmemekt~· 
dir. 

Yıınanistan 
ALMAN 1KlTALARl 

ÇEKiLEREK ITAL'ı' AN 
LAR TARAFINDAN 
lŞGAL EDILMlŞ 

Roma 11 A.A Mu· 
solini d;.iıı r.utkunda Bal· 
kan vazi} etine tt>mas ed.! 
~.ek Arnavutluğun geniş· 
·~~c,.ğini ve Knrad grn Ju 

mustakil bir hükurneı olu 
r_ak kunılacnğını s')ylemi; 
~ır Duçe bütün Ymıanis· 
8111~' Alman kılalarınca 
tahlıye edilerek ltalyc: nlar 
~llrafmdan İşgal "dil Hğini 

-
Veygandla Çörçilbı nul- Dük Daosfo 

BiR HAFTA IZlNLl 
OLARAK l~OMA YA 

MI Glf"1lŞ? 
Da11lan ara- kunun ısorıu 

l 

sın da 
ŞlDDETLl'BIR iHTiLAF· 
r A NBAHSEDlLIYOR 

Radyo gavetes\nden : 
Vişi hüku neti bugün 

mühim bir toplantı yapa. 
rak Suriyedeki vaziyeti 
görü5müştür. Fransa hu'1u· 
dundan m1.stakil Fransız 
ajansınm verdiği malur:na· 
ta göre,Aınerikada ve Su· 

riyedeki Hür Fransızlara 
kar~ı hareket etmek husu· 
sunda General Veygand 
ile Amiral Dı:trlan arasın· 
da şiddetli bir ihtilaf var· 
dır. Biıhassa Suriyede mu· 
kavemahn büyük karı~ıl<
h\ck.r hu ı ıle getireceğine 
Vaygand kanidir. General 
Veygıuıd Alnıan}andun 
bu busıısta askeri yardım 
iste n..,ge şdJ ::tle muhalif 
bulunmJkta ve böyle bir 
) urdım iste:.ııekdc ııse Su· 
riyeyi iedu ctm~yi tercih 
e)'lf.me"ted r. 

BEYt{U r BQ ~JALANDI 
Vişi ll A. A. -

Fransız. tebiığı .. : Be) rul 
Şt"hri l!iın lııgılız tayy rt· 

leri tanıhndaıı 11.ü ıeaddit 
defalar bombardıman cdıl 
miş, Je{i toplarımız muka 
bt:l~de bulun ,ıuşlardır. 

lngi izler dun mevzile 
riııi tak viyc edip yt ni kuv 
v~t er alarak şiddetli lcıar• 

ruzlara ~eçmış ve şimal • 
de de ilerlemege ınuvaf • 
fak olmuşlardır. Fransız 
kıtal.ıra va ıım vaziyete 

ruğrneıı şi.:ldetli muka'r e· 
met gös.t.rmektcdır. Şanıu 
doğru ilerleme"e çalışan 

dlişoıanı durd ırıııuşl&r dır. 
Iraktan gele~ logilız kı~ala· 
rı AJukemalJe kıtalıın -
nıızla lem s etmışleıdır. 

lNGIL fE:<ENlN MOS.'O 
YA ELÇlSI 1 AONDc{Al)A 

Lcmtrcı l "l. A. A. -
Harıcıy~ N zırı Edeıı ta -
rafandan Loıdraya davet 
~dilen lngı terenir. Mos • 
kova elc;i:;İ ı<rip d:in buA· 
raya gelmiştir. Elçi bura· 
da birkaç gün knldıktaıı 
sonra tekrar Moskovuyu 

dönecektir. 
ALMAN fE13LIGI 

B~rıin 11 A.A. - Al· 
m n tebliği: 

Dünkü suyımızda lngi· \ 
liz l>uşvekili Çörçilin A· 
varn Kamar.ısındaki nutku 
nun baş t..traf ım vermiş· 

tik Anadolu Ajıuısı laf<lf m 
dan düo parça parça ve• 
rilen bu nutkun mühim hü· 
lasalarım blAgün bitdiriyo· 
ruz: 

Hrıva dafi topl~nndan 
bahseden Çörçil. topların 
lüzumu olan yerlerde faali 
yet halinde bulı.mduğunu 
top imalatamn d ı son had· 
de çıkar ıldığııu söylemiş 
ve mühim miktardli topa 
malik olan Almanyanın 
işgal eltigi memleketler· 
den de mühim mikta,da 
top ele geçirmek snretile 

hıılen lngiltereyt! fai~ bir· 
vaıiyette olduğHnu malze 
menin eksik\iği .. de eski hü 
ku enelin ve bilhassa e:ki 
Hurbıye Nızırı .. Hor Beli· 
ş1nın t.ııtası olduğusu be· 
yan etmiş ve bu arada l lor 

delışa ile küçük bir mü· 
nakaşa ulmıışlur. 

Çörçil ht:r ne olursa 
olsun IJugün t;chizal bııkı 
nırndaıı lnliltereııi ıı Alın 111 

yaya ııi~belle geri olduğu 
n:l işaret ederek Orta~ar 
ka mı.iınkün olan süratle 

tayyare ve malzem" gön· 
derildiğin: Alıuaııyanm 

tayyare ve ma~zeıııeııin 
ı~vki bakımından d~ bü· 
yiık kuvvetlere malık oldu 
ğunu, Kum&ıı. ılar arasın 
Ju şimdiye ka r hiçbir 
ihtılaf buıuıımtt ıgıııı sör· 
!emiştir. 

Çörçil, Yunanistın ve 
Giritte niçin mukav~mel"! 
karar verild ğıııi lZi\hede· 
rek Jı-mi~tır ki: 

Nevyork 11 A.A. - · 
Habeşistandanda İngilizler 
tarafından esir ed~l n hal· j 
yan Kralının Ha beşistaıı· 
Jaki Naibi İtalyan ordula· 
ra başkumandanı Dük 
Dao'itanm bir tayyare ile 
Romaya geldiği ve buradtt 
bir hafta kalarak ailesiJe 
güriiştükten sonra tekrar 
Hindistınn döneceği Ha· 
ber verilmektedir. 

Nevyork Taymie gate· 

tesi Dük Daostanın lngiliz· 
lerdt>n bir hafla izin alarak 
camartesi tayyaare ile Ro· 
maya gdiğiııi ve tekrur 
döneceğ;ne ınmusu üzeri· 
ne s(;z verJiğiui israrl' 
yazmaktaJırlar. 

Londra 11 A.A. -Dük 
Daostanın Kornaya gitnı~· 
sine mÜs!laJe edildiği bak 
kında Amerika m ınb.i ·a· 
rındaıı çıı<:ın ht ler bur t· 
da yalanm.aktadır. Dük Da· 
osta halen l ıgilızlerın 
e!in le esirdir. 

SON DAKtAK ___ .....__ 

Bükreş büyük 
Elçimiz 

ROMANYA Kl<L.l TARA 
FlNDAN Yr: vti.G~ DA· 

VET EDILDI.ı 
Ankara 13 A. A. -

Ro.nanya Kralı .un Bükreş 
Büyük Elçimiz Hamdullatı 
Suphi Tanrıövl!ri refikasi· 
le beraber akş1nt yemeği 
ne davet ettiğı Bükreşten 
bildirilmektedır. 

Alma ll)a 
SUP! YE MESE.Lt.ŞlNDE 
SEYIRCl K~LACAK 

13f"rn 12 A .A. - lsviç· 
re gdzetderi un 3erlın mu 
habırl~ri y.ızıyor: Alm 11 • 

>•nıo Surıye a.ılaşnuzlı· 
~ı 1dn Fransaya Ancak 
ı;ıyasi sewp:tlısıle mt\..ıahe· 
ret ed< ceğı anlaşılma\ctaJır 
Fransa müstemlekelerini 
müdafa.ı iç.\11 yalnız başı· 
net kalmaktadır. 

lV\DO~ Yf TÜD.\ı1Ü , 
B0Mı3ALANL)l 
Ksbire 13 A.. A. -

lngiliz tebli~i: E.vv !iki ge 
ce bombardı n:ın totyy.are· 
terimiz Rados adasına ağır 
bir hücum yapını~ ve bü· 
yük miktarda benzin ya -
kılmıştır. Y ~rde bulunan ... 
iki tayyare yakılmış, diğer 

· e Yunan"st ndaki l.alkı ·ı 
~ıt:se sıkıntı• ım h fıflelmek 
;Ç•ıı ltnlyaııın dinden g ... 

t 1 .Y~dımı yapdc ğmı s jy 
emıştır. 1 

Tayyarelt>rimiz bugün 
Hayfa Limaıı ıı& ve Ben· 
z"n tes;ıatına şid,letle hü· 
cum ederek bombalar al· 
mışlardır. Tesisatht infılak 
ve yaııgınlıu çık nlııııştır. 

'"Almanlar 111 ha va üs· 
tüıılügune rağmen muka· 
veınele karar verdik. Ba· 

Zt kimseler tamamtle ha· 
zırlanmadan niçin mı hu~ 
benrn kabul edıldiğini söy 
lüyorla r. Biz. bur al.uda 
luhmamıyacağımızı bile· 
rek ınuk.ıvemel ettik. Çüu 
kü eğer düşmana buraJa 
mu\cavemet etnıeJc.-11 çekil 
ıeydik Almarıldr şimJi ne 
rede oll\Caldanlı"t .":>Jriye ve 
lrak işgeıl edilecek belki 

lran Üzt"rine ytirüyecekler 
Ji. Giric.li müdafaq kara· 
rı bıle bıle verilmiştir. 

tayya<eler tııhrip olu.ım uş 
tur. s~riyede tayyare kuv 

lar 30 k '--" tan tahribeylemış 
ve 9 tayy J •• •• •• l 
{l

. are cıuşurm•ı~ er· 
ır. 

b~n şahıen bu kararın me 
suliyetini üzerime almış bu 
luııuyoruın. 

vetleriıniz ka ·a orJusu ıa 
tezahürattil d~vam etmek 
tedir. 



Def ııe suqu talimatnamesi 
Madde 1 - Antakya defne suyu t"!sİsatına abone 

o!mak istiye tler A'lt:ıky:ı Belediye riya1 "'tİne tahri • 
ren münıcut edeceklerdir, 

Madde 2 - Su mukavelenam,leri esas itib,uile 
gayri menku:lerin s~hiplerile yapılır. A bone müddeti 
bir yıldır. tarafeyn tecdide lüz.um görmezlerse mi\d 
detin hitaınmdau sonra duhi mukavele kendiliğinden 
t"cdit edilmiş addolunur. Mukavelenam min hliküm· 
lerinden kurtulmak isteyen taraf en aı bir hafta ev· 
vel diğer tarafa tahriren bildirmeğe mecburdur. 

Madde 3 - Şayet bir gayri menkulun kiracısı 
ile su mııkavelc:namesi teati etmek, kiracıya su ver· 
mek lürnm ve zarureti his-solun ursu lıu husus h::kkın :la 
Belediyerıin kir acıdan istiyece'ğİ tetninat işbu tl\limııt· 
namenin,..6 ancı madd~.sind ~ ayrıca tasrih kılmmışhr . 

Madde 4 - Biriııci ve ikiııc\ maddelerde ı zikre· 
dildiği üzere su almak istiyenlerio ri)·asete vaki olan 
tahriri müracaatlara teıkik edılerek su veriimesinde 
bir mahzur ve imk~nsızlık görülmediği taktirde su 
getirilecek binanın d:ıhiline y ıni su saatine kadar 
olan harici tesisat, mutlak suretle B ı> lediyenin malze 
mesile v. ı belediye su ustı.Jıırı tur.:ı fından yapılacağın-

dan işbu te:isata sarfeclilecek malzemenin mi·<tar ve be 
deliııi,:hafriyat ücretlerini e eledi ye encümenince tanzim 
\<e tas tik edilmiş _ olan list< deki fiatlara:göre ödemek 
içın bir keşifname Y••pılarak aSoneye ibraz kılınır. 

1add.!I 5 - Harici tesis.ti keş' fojm ~si ınuhtevi y.ı • 
ıile, 6 mcı maıldedl! yazılı teminatı r, abone olmak 
istiyenler tarafından tam ve p ~in oı ırak beleJiyeye 
ödendikten ve abone :nukavelenam~si tclrafeynce im· 
zn kılındıktan SJnra hağlama tesisatı yapı\.ırak su 
hemen veıilir. 

Madde 6 - Mülki sükna İçin kullanılan mal sa· 
hiplerindr.n, alelumum su sarfıyatı te ıinatı olarak 5 
lira, su sutı te ninatı olar:ık ayrıct 5 lira dah'l isti· 
fa olunur. 3 ü1ıcti mı l Ld: zı k ·e JılJ ıği v ç'1ile mu · 
kavele yaptlmasıntı ve su verılm ::sin e tüzuın gö ·ü1e ı 
kiracılardan veyahut gerek mııl sahibi ve gerek kira 
cı tarafmda n su alınmak istenilen mıh al sük na lan 
gayri isl'! bu gibi yerler 5 liradan (150) liraya kı:ıdar 
teminat istemek, ve ~uyun kulleml, cağı mah>tller il su 

~yun urfiyatını gözönünde tutJrak temı nat m kta "mı 
ona göre tayin ve takdir etmek htıkkı belediye riya 
setine aittir. l~bu teminatlar 9 uncu maddedeki 
hadisat hariç olmak üzere ınukave\c:nin d evam e ttiği 
miıddelçe a >oneniıı tc1h tkkuk ed ı su borçlarına 
m hsubu ıcıa k ı l nmıytırak aboneli k mü :!J eti bi tt ık· 
ten S( nra borcu vur:ıa o z.a nan mahsubu icra, borcu 
olmadığı takdırde temiııah aynen kend ısi ne iade kı · 
lınır. 

Madde 7 - Aboneler su saatı bedeli ol 11 30 li · 
rayı defatan ödemek sJretil:: beleJiyenin su saa tine 

.tasarruf edebilirler. Aksi takdirde saat nmortismanı 
olarak ayda 15 ku • uş vermekle mükelıeftirl e r. Su, 
abone tarafmdan her ne sebepten~e bir müddet için 
kullanılmad:ğı taktirde clabi saııl amortismaıu alınır. 
Aboneler ellerinde bulunan ve zati malları olcın su suatle 
rinin kullanılmasını talep edııbiliıler . Ancak bu s~a · le· 
rio ölçüler, ayar ıstasyorılarınJan muayeneden ge:; • 
miş ve mühijrlenmiş olduğuna dair r esmi ves kalan 
bulunması şarlhr. Bu takdirde bu gibi abonemanlar 
dan saat teminatı ve saat amortisman ücreti istenil· 
mez. (Devam edecek) 

... Mengeııe 
.., satışı 

• Haciz allıııa~ alınıp ıtt· 
tıl~asma karar verilen 
zeytinyağı çıkarmağa mah 
sus bir adet meııgene • ve 
teft>rıüatı 27- 6 - 941 cu· 
ma günü saat 14 len 15 
e !ıc.adar Arıtı..kyanın Coın 
koy ünde at hlac!:klır. 

Muhaınmerı kı) melin 
yuzde 65 i dde edılmedi· 
gı taıdirde on güıı daha 
uzcıtııarak 8 - 7 941 tıah 
guııu aynı mahal ve saatte 
skıı cı açak arttırması yapı 
lau ve en çok arttırana kati 
ıbalf'sı İcra edile( ektir. 

bteklilerin aym gun !~ 

HAYFAYA HOCOM 
Kahire 11 A.A. Üüş 

men tayyan feri Suriye isti 
kametinden gelerek Hay· 
fa Şehri üzerine ve petrol 
tesisatmtı bombalar atmış 
Jardlr. Müslüman mahdlle 
!erine birçok bombalar 
dü~müş yan~ınlar çıkmaş· 
hr. Sivıl halktan ölü ve ya 
rah vardır. 

FRANSANIN iKiNCi 
PROTESTOSU 

Mudrid 12 A. A. -
Fraıısnuııı Madrid Elçisi 
dün lıuraduki lııgiliı. .elçi· 
sinı · Suriyeye yapıl uı le· 
cavüz hakkında ikinci pru 
t ~sto ı. ot asım vermiştir. 

saatte müzayede mahallin 
de. hnır bulu uma lan lülu 
mu ilan olan olunur. 

TFNIGOı-;. 

Erzak satın alınac<ık 
Antakya bastanes\ Baş•ubipliğinden : 

Miktarı Fiatı 

Eşyanın Cİl'\St Kilo Kr. S. Tutuı Temi nal 
Ekmek 14000 12 75 1785 133 88 
Koyun eti 7000 45 3150 236 25 
Sade yağ 700 130 910 68 25 
Pirinç 2500 36 900 67 50 
Pirirç unu 500 50 250 18 78 
ince şeker 1800 51 918 68 85 
Süt ve yoğurt 124l)Ü s 992 74 40 
ince Tuz 300 7 21 1 52 
Sabun 600 39 234 17 55 
Buz 20000 3 " 600 45 
Kesilmiş odun 8 ,000 1 50 1200 90 

G"'zyağı 200 22 44 3 30 
Zeytin yağı 50 50 25 1 88 
Makarna 200 36 72 5 40 
Çay 8 600 48 3 60 
Domates ealçası 150 15 22 50 1 69 
Kuru soğan 800 5 45 3 38 
Kuru üzüm 350 25 87 50 6 67 
Kuru fusu!ya 400 20 80 6 
Patates 1700 13 221 • 16 58 
Bulgur 400 13 52 '3 ~ 90 
Taze sebze 5000 5 250 18 78 
Taze meyve 500 8 40 3 

· Kibrit 800 k. 2 50 20 1 50 
Yumurta 2000 ad . 1 20 1 50 
Nohut 150 12 18 1 60 
Mercimek 150 14 21 1 51 
Portaka\ ve limon 4000 ad.3 120 9 
Tavuk 100 .,40 40 3 
Tere yağı 40 100 40 3 
Peynir 80 50 40 3 
Reçe-1 35 100 35 2 63 

Cins ve miktarı yukarıda göst~rilen erzak ve sai· 
re 1911 ıınli yılt hastane ihtiyacı olarftk 12,6,941 ta 
ı ihimJen itibaren münakasayıı konulmuştur. ( 32 ) ka 
lemden ibaret olan işbu malzemenin ihalesi 30,6,94 l 
pazartesi günü hastanede müte~ekkil heyet huzurun-
da icrn edilecektir. Taliplerin daha evvd yüzde 7,5 
teminat akçaları makbuz veya bankı mektuplarım bu 
heyete ibraz edere~ ihal~ye iştira'< edacekleri ve 
<laba fazla tafsilat almak istiy :: ııl~ ·in hastalı rne i.Ja -
resine müracaat etm ..,leri ilfııı olunur. - -- --
Ellerinde toprak mahsulii 

bulunanların nazarı 
dikkatine 

Belediye Riyasetinden 
1- Hataydu buğdayın 

toprak mahsulleri ofisi t.ı 
rafmdıtn satınalına fiatı 

yedi kuruş 75 santim ola· 
rak tespi• edilmiştir. 

2 Ticaret V P-kaıeti 
29 numaralı Koordincı syon 
kararına tevfikan Hatay 
için buğdayın azami satış 
fiatının yedi kuruş 75 san 
tim olarak tespit edilmi~
ti:-. Bu fiatın Ü!ıtünd her· 
ı11ıng"bir satış bu gün <len 
itibar en kanuıı i takibata 
m.uux kalacaktır. 

3 - Tüccdr elin<le o!· 
s•rn müstahsillerin elinde 
olsun yeni her nevi hubu 
bata el konulmuştur. Bu 
m lksatla bütün tıkcar, ko· 
misı oncu ve müstulısille· 
rin elinde mevcut her ne 
vi hubuhut hukkrn<la aşa· 
ğıda sureti yazılı beyaııııa· 
meyi doldurarak en g~ç 
lıniranııı 13 üııcij gunu 
akşam .na kader AııtnkytA· 
da Tıcııret Müdurı ÜJİİne 
m'" rkez nahıye.sinJeki köy 
lerdekiler yine mınta~a ti· 
caret.müdürlüğüne_dığer na 
hiyeıerdekiler Nahiye Mü· 

<lürlügü vasıtasile Ticaret ' 
Mmtoka Müdiirlüğüne ka· 
zalarda doğ ·ucı veya Na 
biye MGdürlii~ü vasıtasile 
kaymakaml•!darcJ veı ecek· 
ı~rdir. Bu müddet tecavüz 
ettirildıği takdirde vermi· 
yenler hakkıııdıt kanuni 
takibat yapılacaktır. 

4- MüstahsiJin köy 
tünün ekm ~ lt:Jik ve tohum· 
luk ihtiyacı devletçe her· 
şeyden evvel gözönünd~ 
tutulduğundan müstahsılin 

ekmeklik ve tohumluk ih· 
tiyacı ayrılacaktır. 

5 - Ellerinde her n~vi 
toprak mahsulu olaıılv.ların 
üçüuçü madde<le zikredil· 
dıği gibı Hazirana a 13 Ün· 

cü cuma gu 11u ak;ıarnıııa 
kadar beyannamderini ver· 
ıneleri lüzumu ehemmiyet· 
ı~ ilan olun ur. 
B ·yaııııaıne s ıırdİ : 
u) Ueyaııııarue ıahibiuiıı 
adı, soyıdı,vcu.sn tıcari un 
v~nı adresı 

bj Malın nev'ı, evsafı ve 
maktan 
c) Maim bulun Juğu yerler, 
<l) Beyannamenin tanzim 
ulunduğu tarih ve inıu 

i» 

ilan 
.. de~ 

Nüfüs Mi:düriü~uo dd 
1- !kinci ııı• b f 

cins ve nevileri Y'~·ı' G 
inşaahııa mahsH a~u lfe 
edevatı buluınn if 
vd hakiki her şalıı·~i~ "''• 
kararın neşri tarı f 
itibaren bir hufta ı•'ıı 

'b11 bu alet ve edavatıO 1, 
ğu vilayet Valiliğine :il 
izah edilen ~ekiıJe ff 
yanneme veraıeye ıJl 
dur. jlt 

2- Beyanııaıne 1 
d. ·ı . . i uı 
ırı mesı mec .ıur ol' 

yol alet ve edavatl şı.ı 
ıı>' hr1 

Kazma ve k.~ıe~ fit \oe )' 
Kürek v~ kur f{iO 11,8 
Varyoz ... 6-1 U, d giJrı 
Tokmak .. 3-5 8 lıj. 
Çelik ın :rnivelB·•' L,~ 

kilogram . zO 
13aramin çeliğ•··· 

.J ~ı~ 
m -m kalınhğııı::ı!l 

Balast çekici .. • Yı:tı 
Ko11~assör bas• ~~~ 
Demır el ara 

bi,j 
Ahşap ,, ,, d t , b 
Aieh1mum Ç~ 1 

.Jef' kt-
l eo •r 
~bu atat ve del )li~ 

(Konkasör.fen rn•• 11 Yap 
adetten dun mikta.r'rct 
~ eyanname veril 1111Y ,r: he, 

3-Beyaonamelerea1c'~ 
hususa.t dl!rcoh111 '11ıı' 

ı:ı)Alat ve edefll 9110 
b) afat ve: eJe; 01 

ni veya ku!Janılı11 1 
jll 

c) atat ve e~drği ,, 
;vannıuneniı• v~rıl Jııııı, 
te nert>Ô e bulu0 "e P" 
oraya ne zaıu•11 1 ~ıı' 
götürüldüğü, . ç:~e,ıı ç~ C 
çalıştırılmadığı, .tı jştt' 
tırıhyorsa han~& bıl tJ 
laııılınakl oıJuğllı 11111• 

bir mukaveleye dı~lı 
bulunup hulun[ll.' ·ıe' 
k 1 .. t ,,ıl 1 ,, 
ııve eye mus ed ;le 

1 • • · a re 1J \le 
erın ısım Vt:' ,o,_,, 

6- 2. llciııci 11;,~r;·. ~~ 
ki alat vıı eJa "at b11 9,s 
beyan verenler rıP ~ kil 
başlcala.rına sa.tı~j~•''/ h 
kararnameııiıı •11 fı' " 
hinden itibaren d: l~ J 

1 leti emrine afll5 

caktır. 119'e 
Ancak beY~11;,JJ 

tevdii için l. c~ 0ı•~ l 
cıbince verilıı11 : ·11•"' 
lin hitamuıdaı~ 1~1e 
(virm~) gün iç111 

•. 1~i7e 
lin en büyük 11d~11ıı :: 
m·ırıı beyan e d gıl 
ve edavetın alı 11. 1 Jıı1 
ren eshab nıl b'ı•' '1 ~" 
ği takdirde bıJ ~,. ~ 
vet serbest k11 L)~O ,ıı ll 

KAYIP ~ ·~ I 
Adıma mahk" ~/ 

rümü kıybetti•11 ' 'fj 
hürle kiınseY~ ·, ,,~ 

. ıtl 
yolctur. Yenı~ ~ıl 
ğıınJan eskıS1 ~ 

~,ı: ... ~ 
du·· r Harıcsg ı.ır: ·1 . ,,,, 

Yusuf oglu 1' "J~ 
-----~ ıvl l'!'l 

.~e~rıyça'ı-:ı~~~(~ •I 
Selıuı !' , 

C.H.P.matb••'' 

Gü~ 111 

lki fılııP ô 
YAŞAYAN ,o;./.. 

ve tlakir orııı.., 
1 m:i J<ıSI 


