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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Vişiqc göre 
SURIYl;YE TAARRUZ 
HASMANE BiR HA· 

REKETTIR 

Vişi 8 A. A - Sala 
hiyett11r bir m nbadan 
tebliğ ediliyor : 

Jngilizlerin Suriyeye 
karşı yophğı tauruz Fran 
S'lrıuı içinde bulurıdu~u fe 
ci vaziyetten istifade ede 
rek imparatorluğumuzu 
ele ~e, irmek husuısunda 
Çörçil planının bir devamı 
addolunabilir. 1 ngiltere bu 
taarruza sebep olarak Al 
manJarm Suriyeye ihraç 
edilmesini göstermiştir. 
Halbuki lraka geçmiş olan 
bazı Aln:an tayyarelerinin 
Suriye t nue meydanla· 
rına inişle~inden ba~ka 
bu saatta man Ja altında· 
ki bütün memleket dahi· 
li1ıde hiçbir yerde Alman 
yoktur. lngilterenin bu 
mese\eye DGgol kuvvetle· 
ıini de karışhrdığı şayanı 

ka)J tir. Halbukl ÜÜğOI 
hiçbir vak1t Frans ya kar· 
şı harbetmiyeceğini söyle· 
mişti. 

lng ilizler Alman tay ya 
relerinin karaya İnmesine 
karşı bir aksü amel olarak 

Suriyedeki .tayyaı e mey· 
danlarına boın~ar.:iıma ıı et 
ttkl.!ri vakit Fransa buku· 
meli bu hareketi hasmane 
bır taarruz olarak le akki 
etme.mişll. Fakut Suriye · 
nin lngıliz kuvvetlen veytı 

lıılılız yal"dımıle ya ıyau 
çeteler ıarahııdan ıstılaya 

uğraması Fransa hakımıye 
tıue karşı lıasınıuıe bir ha 
rekettır, Buna rağmen hü 
kunıet ınahlılıeriııde gerek 
b 1 vazıyet gerek muhte· 
mel iııkişallan büyıik b:r 
sükurıt-tle takip t>dılru ekle 
dir. 

Ve9ga1ıd 
AF'RlKA YA DÖNDÜ 

Vi ıi 8 A.A.- Vişi hü 
kumetile istişarele.rde hu· 
lu~ımak üz rer buı aya gel 
nıış olım Veygand dün 
tunur~ il~ şimLAli Afr:ka· 
Ya <lunınö~t"ir, -kuvvf"tleriııi buradan la:-· 

dt hneğe geliyor uz. ~ lurri 
Yel için harbeden bizler 

d ~ , 
uşınanın meoıleketinzi ezınr 
sine ve hürriyetinizi gasbet 
ı:nesine mani olmak için 
hareket etmiş b~ılunuyo· 
tuz. 

Hür Fransı--;-;Balka;1/ardo 
kuvvetleri YENi HADiSELER BEK 

LENIRORMUŞ 
ŞAMA DOGRU HA- Herı:n 8 A.A. - ··Bal· 

REKET EDiYOR 
Londra 8 A. A . -

General Denzden Vişiye 
gelen ilk telgretflar, Sur i
yede Cebelid~ruzJa Sü. 
Vt>ydanır! hemen cenubun· 
da şiddetli çarpışmıtlar ol 
duğunu bildirmektedir· 

Süvt>yda Şam10 80 ki· 
lometre cenubu ş ırki~in • 
dedir. Umumi karargah 
Be:yruttur. 

FRANStZ TEBUGI 
Beyrut 8 A. A· -

Fransız Başkumandanlığı• 
nın tebliği : 

b~iliz kuvvetleri bu 
sabah saat 3,45 den itiba 
ren Suriye ve Liibnan 
topraklarına cenup hudut 
larrndan taarruza geçmiş· 
lerdir. Öncü 'rn vvetlc~ri -
miz düşmanla temasa ge
çerek talimat dıiresinde 
muhHrebeye devam etmek 
tedır . .Şam civarındaki Me 
vada ta) yare m~ydanı ln
giliz tayyarel c.> i t rafrndan 
l>ombalanmı~tır. Hasarat 
vursa da insanca z1tyaat 
yoktur. 

Sur iyede 
AL\ılAN lJ.:>L.ERı KU· 
RULMAS1 INGILIZ MEN 
FAATLt.RlNl 1 EHI..l 
ı(E. YE SUKAHILlK 
Kahm; 8 A.A. -lngi· 

giliz ortaşark umumi ka· 
rarg~bının tebliği: Suriye· 
de: tlu sabah erken Ge· 
nemi Vilson kumamJ~sın· 
daki müstakil kuvvetltr 
Surıy~de Alınan ııüf uzunu 
devamlı kırma ile kendıle• 
rine hakim bir vaziyet te· 
min ettikleri bazı mıntaka 
lardan izale nıakradile Su 
riye h.ıdud Jnu geçmişler· 
dir. Eğer Almanların bu 
mmtakaJıs enge

1

6İZ Alın •11 

man Usler i tesis etme ine 
mü .ıad,. olunur a 1 u oı ta 
şarktaki müttefrklerinıizin 
vaziyetini lehli . eyt: • koya· 
bilecek ye anıp memleket· 
lerinin mihver devletleri 
t .. nıhndan i~gali İle neli· 
celt:nel.Jilekıir. Uu i~te 

Fransızlarrn ve arapların 
iş Lirliğinin t' l<le edilecegi 
ümid olunm•kta<lar. 

Libyuc..la: topçu ılüello 
su ve kt-şif lttaliy~tleri kay 
<ledılmiştir. 

Habeşistauda: Burr.da 
ilt:rli.)'en kuvvetlerimiz. dtiş 
mıu•dan 2 bin küsur esir, 20 
top:ıO >kamyon, bir çok mit 
ralyöz ve diğer malz·•me 
i~ ti nanı etnıi§lİ r. 

kanlarda bazı yeni hadise· 
lere İntizar edilmektedir. 
Berlinde birbirini nakze· 
den muhtelif f11raziyde.r ile 
ri sürülmektt"dir. Hat•a Bul 
)ler kralı Beris ile Hitl"r 
ve MRr eşal Göriug arasın· ' 
da vulcubulan mülakat hale · 
kında b"le birşey söylen• 
m\yor. Pavliçin Almanyf\ 
ya yaphiı seyahatte mani· 
dardır. Bulgar prensi ge· 
rilin Slovakya ta<:ını ka· 
bul edeceği hakkındaki 

şayialaı Almctn hariciye 
nezaretinde t~kzib ediım~k 
tedir. Macaristanm bir 
mahreç istediği kabul edil 
mekle beraber bunmı ara 
zi ilhakı surelHe değil sade 
ce bir krallık şeklinde o· 
lacağı tabm:n edilmekte· 
dir. 

YUNAN BAŞVEKILl

NIN , BEY ANNAMESl 
Londra 9 A.A.- Yu 

nan başvekili Yunan mille 
tine hitaben neşrettiği bir 
beyannamede şu iiç nokta· 
)l tebarü: :ettirmektedir: 

1-Tek b"t kararımız 

vardır: 'Dü~mam mağlüp 
e:tmek 

2- Tek bir düşüncemiz 
vardır: Düşmanı nasıl mağ 

lıip etmeli 
3 -Tek bir imanımız 

v.1rdır: Düşm"n matlup edi 
tecektir. 

Nuri Sait 
Paşa 

DEVLE. r N \ZlRI OLDU 
Şam 8A.A.- Bağdad a ı 

Öğrt"niıJiğine göre Nuri Sa . 
it Paşa <ln·ld ııa2ırl1~111a 
tayini ed . lmiştir. Nuri Sa· 
it Paşınır. hususi bir va· 
2ife ile Ankara ve Tahra• 
na giJect-ği söy 'enmekte· 
dir, . 
BAGDATTA VAZlYEf 

Kahire 8 A.A. - 1n 
giliz umumi karargahının 
tel>liği : Bağdntta~i vui· 
yet güıınen gu ı.: diizelme k 
t~ ve st yru seter hergün 
artınalcıadır. 

l3ağdad civarındaki 
c~milerte mukaddl'!s bina· 
lara İngiliz tllyyarelera •a· 
raf ıud.uı hasar yapıldığı 
~'yıaları doğru değildir, l n• 
giliı tayyMelcri tombardı· 
manlarda camilerle mukad 
des binalara hrsar} spma· 
.nak i;;irı bj ı J c Olr 

ihtimam aarfetmi§lerdir. 

Pazartesi 
Abana .-r.tıısrı : 

Dahilde ylllığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 Ura 

lılnların her kelim • 
•inden 5 kuruş alınır. 

Ocrat.:paşindir • 
GDnD geçen sayılar 

10 kuruştur 
==z 

Kızıla ya 
B JR UMUM MÜDÜRÜ 

TAYIN EDlLDI 
Ankura 8 A .A. Kızıl 

ay umumi merkezi reis\İ· 
ğirıden : Ku,lay u nuru i 
merkni 7 Haziranda Is· 
lanbu:I. mebusu Rana•arha· 
mn rdsliği altındcı toplan· 
mışlır. Ruzname mucibin· 
ce idare heyetinin ıoaru • 
zatı dinlenmiş. 911 bl.itçe 
sinin tat'likine mezurıiyet 
verilmiş ve yeni ihdas edil 
miş olan K'ulay unıum 
müdürliiğüne Malatya bez 
fabrikası u:num müdürunün 
tay'ni tasvib edi1erek içii· 
maa nihayet verilmiştir. 

BEREKETLl Y AG \1Uı~ 
Sivas 8 A.A. - Divrik

teıı maa,la vilayetimizin 
Her tarafııı i.ı f~yııli y.ı ·~· 
murlur yağmışbr. Bu su· 
retl~ devam eden kuraklık 
ıail oımu~tur. 

NE.~RlYAT MOJJ.<0 .~Jl 
Neriyat Müdürümüz Selim 
Çelenk, b.ıgün ,Adanada 
toplanacak olan basrn bir· 
liği kongre .irıde hazır 
bulunmak üzı::re dün Ada· 
naya gitmiştir. 

MALTA 
l3ÜT0ı\J HÜCU.\ıtLAR .\ 

KARŞI KOYACAK 
Londra 8 A. A. - . 

Malta \•alısi bir nutu'<: söy 
ıiyerek .udanın • herhangi 
bir işgal te1ebbüsü içın 
tam&m 0 n haZlrlimmış ol
duğunu ve l.ıuranın müda· 
faası m Giıi. e kal>ılı kl1as 
olmadığım :,oylemı~ ~ e lıu 
fikrine yıiksek rutt>eh su· 
bayların da i~tirak cttağini 
ilave ~ım ~tir. Valı s5zuııü 
şöyle b.tırmi~tir ... Ne AJ• 
ananlar ne de ltal}arılar ta 
r.dından Maltanın ıŞiah:ıe 

aı;la müsaaJe etmiyeceğız., 
Mattahlar kendılerıiiden 

beklenen vazileyı ıfaya 

hazırdırıur 'Vf! ıc:.b edc:rse 
W.rıh!er ne mııZuieıı daha 
parlak :ı;aytalar ılav~ ede· 

ceklt rdir. " 

su.~ UAKIKA 

4 bin kişilik 
fl{A;-.J51Z t<.U 'ı/ Vt:. fJ 
INti!Ltll..t:Kı:: 1L l't· 

HAK EfTı 
Neqork 9 .-\, A. -. ' Nevyork J ım !i guetesi· 

nin uerlıııdeu aıdı~t oır 

llabere&ÔıeoweLelııJu ı uz mııı 
takusımli:l Culıl ı ın r'rıuı • 
sız askerlerıuiJell 4 uin 

kişilik bir kuvvet lngilız • 
\ere iltihak etmi~tir. 



5eyfa-2-= 

Amerikada 
2 TORPiDO DENiZE 

ENDIRlLDI 
Va~in ltoıı 8A.A. 

ıl 'ki tor 
l e· 

K k 
ezcumle 

.. Dünyanın en büyuk 
p g'"'mileri tczgahl rı· 

ızıdR i ışa edilnıektedir. 
ln,.aatın inkitaa uğrama· 
ması ıçin amele merasim 
zamanlarmdıs bile çalışmak 
ta ve ancak yemek ıacrnn· 
ları işlerini terkelmekte· 
dirler. 
NORMANDl MÜSADE· 

l RE EDlLDl 
Nevyork 8 (A.A.) 

Hev~ork gazeteleri yaban· 
cı gemileri müsadere ka· 
nununun ilk tatbikahndan 
o mak uzere Ruzveltiıı 
meşhur Fransız Ransat· 
ıantık gemisi Normandınin 
musadercsiııe mü sa· 
ade etliğini bildir nektedir 

BlNGAZIYE HAVA 
AKINI 

Kahire 8 A. A. -
lngılız Orta şar\c unı Jmi 
karargahuıuı tebliği : 

5- 6 Haı.iran gecesi 
ha\'a kuvvetlerimiz Blnga 
21, t hucum etmişlerdir. 

~ ç lngiliz ltJyycsresi 
y oe bulunan düşman 

) yuı eler ine mi traly,;zıe 
ı t.l.UID ederl.!k hasar i~a 
euuı~lerdir. Amerikan lı· 
pııı...ıe bir bombardıman 
t yy .. resi ıki u~m n 1ay• 
)iU 11.den birine hücum 
etnıı~ ~e ta) y111 eyı hasaı a 
ugra wı~ur 

Habt'Şıstanda tayyare· 
lerımız hücumlarına de • 
vanı i:lmi~leı dır. Ayni 
gece düşman tuyya releri 

alla ada.sına hucum et • 
mıvlerdır. Uir du~man tay· 
yaresı denıı.e diışurulmüş· 

tur. 

TOKYODA SiY ASİ 
FAALiYET 

Tokyo 8 A. A. - Ja· 
n Hariciye Nı.ızın Mat· 
cıko bugun bırıb rini 1a 

ı l gııt r , lmanya 
s v l ya lluyuk r..ı 
1 dgru"'n l!şlur 

lthly n iıyu :t E çı i 
rıca Avru~ a şl ri mu • 

JuJ1le de- gor u~muştür. 
Bu n ütakstların mevzuu 
henı z belli değıldir. 

Yaylalara gitmek 
istiyenlere 

lskenderun Belediye 
Reisliğinden : 

1,6,941 den 31,9,941 
tırihme kadar olan yayla 
mevsiminde nhalinin ko • 
!aylıkla Soğukoluk ve Ner 
gis\ik sayfiyelerine çıka -
bilmelerini lenıin etmek 
üzere Be:ediyemiz hususi 
oto~ üsler işlelmeğe başla 
mıştır. Sayın halktmıza 
ilin olunur: 

Elinde hubu 
bat bulıı 
nan/ara 

Hatay Vilayetinden: 
Her nevi bJJbuhat, tüc 

car mutava,sıt ve müstab· 
sillet1nin naıarı dikkatle· 
rıne: 

1 Hatayd buğdayın 
toprak mahsulleri O!isi ta· 
rııfındttrı satıncdm?t fiatı 7 
kuruş 75 santim olarak 
tespit edilmiştir. 

2- Ticaret Vekaleti 
29 numaralı Koordinasyon 
karaı ına tevfikan Hatay için 
buğdayın azami satış fiatı· 
111 7 kuruş 75 santim ola· 
rak tespit etmiştir Bu fiatm 
üstünde herhangibir satış 
8 6-941 tarihinden iti· 
baren kanuni takiuatt ııüs 
telzimdir. 

3 - Tuccar elinde olsun 
müstahsill~rin elinde olsun 
yeni her nevi hububata 
t.ükiimetçe el konulmuş· 
tur. Bu maksatla bütün 
tüccar, komisyoncu ve müs 
tahsillerin elinde mevcut 
her nevi hububat ha~km 
da nümunesi aşağda gös· 
ter•len b·}annameyi dol· 
durarak en g~ç .. haz::-ı nm 
13 üncü günü akşamına 
kadar Antakyada mıntaka. 
Ticaret Mıidıirlüğüne ver 
meğe mecburdurlar. 

Merkez Nahiyesindeki 
köylerdeki( 0 rle diğer na· 
hiyelerdekiler bulıı ıJJkla 
rı Nahiye Mudurlükleri vı 
sıtasıle beyannameler ini 
Mıntaka Tıcard Müdürlü· 
gune, Kazadakiler Kay· 
makamld. a varel ek !erdir· 

Bu muddet tecavüz et 
tirildıği takdırde beyanna 
me v r eyenler hakkın · 
d1J kanuni takibat yapıla· 
cakllr. 

4 - Kazala~ beyanna 
mr. Jormulüı:ü 7o numara 
lı koordınaıyon karıtrında 
olan eşinden kopya ede· 
rek alakadttrlara tebliğ e· 
dect"kler<lir. 

5 1:3ütün iddre n:is 
leri ıcaret ve Zuattl uda· 
aarı l.ıu bey ıınamenıu ga• 
~et sıhhatlı oıarak doldu· 
rulm"sııu ten in i.;in elden 
gelen butün enerjılerini 

sıırfedeceklerdır. Herhan· 
gi cıns bir hububa•ın her 
ne şekilde olursa olsun 
beyanname lıar· cinde kal· 

mas;na katiyen nıüsuJo 
edilmiyecektir. 

6 Bu tebliğ yanlış 
bir kanut meydane getir 
rnt>mek için müstahsillerin 
~kınek lik ve tohumluk ih· 
tiyacııırn devletçe h~r şey· 
den evvel gözönüıde tutu 
lacağının alakadarlar" sar 
ha ten anlatı!ması lazımdır. 

7 - Kırıkhan, Rey
haniye ve diğ~r kazalarda 
i~çen httfta ilin edilen fi• 

TENlGO~ 

Nakliyat 
münu.kasası 

inhisarlar Baş Müdürlü
ğünden. 

1942 Senesi. Mayıs _so· 
nuna kJdar lskenderunda 
istasyon, liman ve iııkele 
ile idare anbarları arasın
da vu~u bulacuk tahminen 
3000 tonluk emti', nakliya· 
tı 1 -6 -'>41 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle 
münaicasaye konulmuştur. 
Münakasa 16-6 -941 pa· 
.:artesi günü saat 14 de 
Antakya Başmüdürlüğünde 
müteşekkil komisyo ı bu· 
zurunda al !ni yapılacaktır. 

Münakasa şartnamt-si 
Başmüdürıük sıhş şubesin· 
de lskt ndenm Baş mü lür· 
li'~ünde görületıilir. 

Taiiplerin muayyen gün 
ve saattc.ıı laakal yarım sa· 
at evvel 100 de yedi bu· 
~uk muvakk11\ l.:!mİnat ak· 
çası olt\n 67 lira 50 kuru· 
şu inhisarlar veznesirıe ya 
tırarak alacakları ınakbuzu 
lıromisyona ibraz ~tmderi 
lüzumu il:m olunur.i 

Ekme kalı 
nacak 

C. M. Umumiliğinden: 
Ant.ıkya :ceza evının 

1,6,942 tarihine kadar mu 
bamınen 94608 kilo 120) 
gram bir senelik ekme&i 
kapı:tlı zarf usulile arthrma 
ve eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

lhlle 20,6,141 cuma 
günü S!l8t 14 te C. M. ll· 
mumilığinle teşekkü: ede 
cek komisyonda yapılacak 
tır. Talip olanlar muvak • 
kat teminat olarak yüzd~ 
7,5 pey akçumı yatır Jık 
1uına dair malcl>uzu v,: 
teklif mektuplarııu hanıil 
oları.k ayni saatta komisyo 
na gelmeleri ve müraCil:tt 
ları laıundır. 

Daha ziyaJ~ izahat is· 
tiyenh r Cezaevi müdüri • 
yetiııdeki şartnameyi okıı· 
yabileceklen ilan olunur. 
KAYIP T ASDIKNAME 

930 senesinde yaylada 
ğı ilkokulun fa,ı aldığım 
tasdıknameyi kaybettim 
Y t:ri in\ alaca~ın1dıuı eski· 
sinin hükmii yoktur. 

Mebrnet Önal 
Neşriyat Müduru 

Erzak satınalınacak 
Iskenderun hastanesi c baştabipliğinde" 

Beher kilosu:ıun . ,tı 
Miktarı Fiah THtıtrı Ten•111 

!{. 
Cinsi K. K. L K. L. 

1
0 

Birinci ne. vi ekmek ?000 14 980 7 4 
50 

Koyun eli 2520 50 l ıoo ~~ 15
1

, 

Sade yuğ 300 140 420 82,,ı 
Tere: yağı 010 110 011 O 
Fabrika pirinci 800 • 30 240 16 ~8 
Bulgur 100 17 017 1 
Makarna Birinci nevi 300 45 135 10 1~ 
B. . . . h . 100 35 035 02 (ı mncı. nevı şe rıye O 
Patates ~00 09 072 Cl6 4 

Marnş fasulyası 460 21 096 6() 07 jO 
Çekilmiş Mercimek 150 18 027 02 o'.3 
Bezelye 150 25 037 J 50 O:l ~ 
s .. tı;.a ıoo 12 012 oo 15 
Soğan 300 03 009 00 jS 
Çekilmiş tuz 100 5 005 O.J oO 
Taze sebze 4000 10 40ıJ 30 t 
Hoşaflak üzün 140 22 030 80 •o5 5ıı 

.- 4 11 
Pirinç unu 100 55 055 O 54 
Nişasta 072 34 024 48 Ol 9(J 
irmik 050 24 012 00 sO 
Kesme ve toz şeker 700 5 l 357 26 70 
Se1len çayı 006 600 036 02 z4 
Kara bil.ıer 002 155 003 00 cfJ 
Limon ve portakal adet 1000 04 040 03 13 
E~irne peyniri kilo 030 50 015 Ol ıO 
Kaşar peyniri ,, 020 80 O 16 O 1 51 
Dane zeytin ,, '.025 35 007 50 00 ~.1 
Süt ve yoğurt ,, 3600 12 432 32 JtVıı 

12 il s.bun " 700 47 235 
0 

Z' t1 u,,,,
1 

s,ız " 1080 oı-s1.210 2
5 

·ls,;~ıak, 
Tuvuk adet .ıoo 70 070 O , j8 r dc11 

Ağaç kö nürü kilo 15000 03-50 525 ,' 39 ... 30 \ ~lııL0 
Maden kömürü 8()00 03-30 264 19 O '1cak .11 

,, 2't ' tcJ Lır Me~~ odunu ,, 30030 Ol 300 10 aıı l•it 
Yuğlı ··ıra 100 04 001 oo r) 1etd 

.. T '' 'htiY' 'h f!ıı l - hlcanderurı lıas'a•1esinin 9H mıli yılı ı ı•~ hıır 
ofan yuka .. ıdı cins v~ ev.Hfı yuıh 35 k\leıı ~5 l•k 
ve yakacak ve saire 1'yrı ayrı olmak üzere 28 

0 
f'' 1 tıı" t~ 

941 tarihinden 16 - 6 -941 tarihine kadsr ..'2 l1,,11 llıı 
mü 1detle açık eksiltm~ye konulmuştur. rpfe' tı.' 1ttıı41' 

2-2490 sayılı kanunun tarifah veçhile .t• 1 iir13e rt\t , ,,., 
teminat akçdarı ve banka makbuzlara beli~ g ~ la 
lıastahaılt'de müteşekkil komısyona vermelerı tı'e •• Pi1q 

3- Şartnameyi Hastahane idaresinden ~k"" / '"•a;, 1 

Buğday f iatı 
ri ilan olunur. ~ /1' :•d0~~ 

Y . k (l i h. 

Hatay Vıla1eti Fıat Mü· 
rakabe komisyonu Riyase 
tinden 

1- Hatay Vilayeti ile 
mülhakatında buğdayın lop 
rak Mahsulleri ofisi tl\ra· 
fırıclııı aatınalıuıt fiah 7 
xuruş 75 aantim, arpanın 
5 kurnş 50 santim olarak 
tespit edılmiştir. 
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1 - Kursı.ııı ı'ıı ~· l .. t Ro." o .,, 
lık ihtiyacı olaıık 1ç•~ 1 t1.1 11 1~ 
yiyecek, yakacı 1 ,rı•'' l 1.101 c 
siltme ile satırı 11 ıı11 11'-ı 
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2 Tıcaret V t:k;..' eti 
29 numaralı koordinasyoıı 
karuına tevfıkan Hatay 
vilayeti ve mülbıkatı için 
lıug<layın azumi sıtış füı· 
tını 7 kuruş 75 santim, ar 
panın 5 kuruş 50 santiuı 
olarak te~pit etmiştir. Bu 
fialın üsluııde herhangi 
bir ahş veya satış 8,6,941 
tarihi ııuen iti bat e:n kanuni 
takibilll nıüd-ıziındir. 
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1,pı men kursunda 

~l::N 
ut\Lp 
~IJ 

atlar yukurıdnki fiatlara 
göre tashih edilmiştir. Ve 
bu yeni fiatlar köy, kasa· 
ba ve vilayetin her hra· 
fın<la ilan oıuıımuştur. 

76 numaralı Koordinas • 
yon kararrndaki beyaıına· 
me Fonnülü 
a) Beyanname suhihinin 
aJı, soy adı, vır·n ticari 
ünvani adresi 
b) Malın 11ev'ı, evSBfı ve 
miktarı 
c)\tlllhn bulunduğu yerler 
d) Bey an namenin tunzim 
olunduğu lıuih. ve imza 

Uu ilan vil lyetin ve 
mülhakutını11 her laraf rn· 
<la yapılmıştır. 

Alakadarltu ın yukarı· 
daki esaslu d11hilinc..le ha· 
rekel etmeleri ilan oluıınr. 

tır. 
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