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~~ S~YISI 2 KURUŞTUR • 

lr atbuat Birliği Taymis~ göre Almanlara g~re 
~ongresi dün An- Tü~~~~Y~~yun Ruslar Kırım 

1 Şefi dinledik-

,, 
,, 

•• 

.. 

~~Qr d l Londra 4 A. A. - bölgesinden 
~:Clılgre bQ .. Q ton andz Gazeteler lnönünün nutku fkı' , f" n? en önsaftayer vermişler istikamette ka· 

t U Q U n f k f f k dır· Bu gazetderin başlık-
'1lJ rrah h e rar op ar.aca larından baztlarışunlardır: çıyorlar 

~· ı\nk. asların dilekleri tespit edilecek Taymis : Türkiye boyun Bertin 3 A. ~A. - Al· 

tl.:· . ~'il~:~ 4
1 
Wasın Birli- Matbuat Umum ~lüdürlü- eğmiyor. Deyli Telgraf : man orduları umumi ka -

bı tuı ... u··.,,ı Y o an rııesul ı'lu ğ'" l hh Türkiye Almanyanın dtt • r -ı bl • ıı ~ ıt .u ıasın mura asları şere . arga ıının resmi le iği : 
Aı\ l:irtı'" en telgraflu) U f 200 k' vasına iştıruk etmiyor. K d 1 "Ol g

1 
ti" u a- ıııe ·ışilik bir ziya- Nivz Kronikl ; lııönü Tür ırım a mağ fip edilen 

lıııı:i""!' llaı~;v~;~ı 11 de fet vereooktir. Bugün ak kiyenin abitleriııe •adık düşman sıkı takip ve laz· 
Lllı lanı· ı e llasan şama C.H.P. Genel Sekre- olduğunu söyledi. Türkler yik edilmektedir. Kaçan 

J ~utun o· t · D k • J> " k tl · b" · · ıı il'. a loplanr nıyaseti en o tor Jtikri Tüzer sulh yapılmasını teklif edi ,u.; uvve en ırı sıvas· 
~ '%:~ . nış ve b" tatufından bir çay ziyafeti yorlar. topal, diğeri Kerç olmak 
.:IJ ~ , 1rcı<tÇılrnıştır ı- ır verilecektir. Ta'-•mı·s g t · d ilzeN iki istikamet takiı> 
·•rı 

1 
un rıı 

1 
• "oııgre .ı aze esın e aı u ıt ı·r Kon b ·· k çık k ı d d ·ı· E tınektedir. Buıılurı kurtar 

ı<tı, ı. gelen 
9

J e ı . yerle- gre U!!Ull te rar an ma a e e em ıyor-
·:\lidir. , aza ıştirfik toplanaCHk ve bu toplan ki : Türkiye bugün bulun nıak için hazırlanan gemi- 1 

1.ugu
0 

öğl tıda muralıhaslann dilek· duğu nazik devreye rağ- lere yapılan hava akınlu- t 

B 
eye lerini tespit edecektir. men bitaraflık şeref ve hay rınd.a 38 bin tonluk 12 j 

asu
1 

B' 
1
." siyetini muhafazaya azmet· gemi batırılmıştır. ,Diğer j 

Ank lr ıgi azasına mi~tir. ıaönüuun sulh tok- bir hava teşekkülümüz 

t 
•\,11. ara g d b lifı' katı· bı·r k tt · Sivatitopola ve Kerı~ hoi!a:t. 

l:ı: tı.ar& arın a ir ziyafet verı'ldı· aııaa an zı - 11' " 

1
. '~rau. 4 A. A yade akademik bir terııeu )arından kaçmakla olun 1 
{~1 ı ~ .. loplaııa~k- kundan sonru Milli Şef niden ibarettır. Bu sözler düşmaııu ağır zayıat ver · 
~ 111 'k ,. uırliğiu ulan Cürnlıurreisi luönu ile, Baş bütün Türk milletinin fik- dirnıiştir. 
ıt" uı.er e iştira·- k' l D k rini ifad~ etmiştir. Kırımdaki muharebe · 

t '•ld.aıı e Yurdun t "' ve ı o tor Rcf ık ':.ıy ~, 'ile geıe ıtır dama tazimleriniıı bıldiril Deyli Telgraf yazıyor: lerde düşman 58175 tele· 
l 1~1 ~lerkez 0. azalar mesıni istemişlerdir. lnönünün Cümhurreisliğe fat vermiş 230 tank, 218 
lır 11,lı: ~~İsi ıdure he- Matbuut mümessillerin seçildi6ıi günden bu güne top ve çok miktarda mit-
i r'ı l~~flf7.ıyllfetı ga~du den oıup ta bugün bayata kadar söylediği nutuklarm ralyöz ve harp malzemesi 
llcıı ~11 ~ı:~le diğe~e~~ş - gözlerini yu:nmuş olan en e:ıteresan ve mühimmi zayi etmiştir. Bundan bJŞ 
1 

uaşı,. 11 ın·· ı yet lar için kon~re azaları iki ni bu son nutku te~kil et ka ileri hareketimiz· ına· 
ıa ı L ~ l\ k•Uınessiller- dakı"ka "yak•" su··kuAt et· mektedir. 1'u··rk1'yen'ın sullı · l 1 

• • iı((;ı. l!tQ
11 

11 arada b 
1 

.. w nı o mdı<: ıçm ko ıulın lŞ 
t · !tı l.l Lua u u miştir. lehinde bir teşebbüste bu· olan 13 binden fazla kara 
1~~ " lıuz11~

1~ 
1 
birlıği Dünkü içtimada prog· lunması için henüz vak· torpili tahrip edilmiştir. 

c u unmuş ram encümenliğine Müııı· tin erken olduğunu Cüm İngiliz adaları yakınlaıın· 
flc 1·~ taz Faik ••'en'ık l>og"'raıı burreisi ima etmi~ vo orımı d 4 b' 1 b' . \ol"" 1 ı. il ın ton uk ır genıı 

ı, ,e ı u ımet ~ven ~ " yi hava kuvvetlerimiz ba 
S 

'11en er Nad' f> f'k 1 ' için '" bir f!Ün .. tabirini 

e"'ld gil, Orhan Hahmi ve aci kullanmıştır. ' J\111. '!'I İ S d il h Yine bu gazeteye göre tırmıştır. Diğer taraft n 
U 

1 
l\llrn a u a , Hesap L'ncume ·1· · ~u··ve k ed t l· ·q <l A • ı:. ürkıye mihver tarafından .J yşe a m en ayya 

1 ~ '' ~r t cı.,fı. y nıne Ha'-•dıır _RüQlü, ~Jı'm l · · 6 b" 1 •' Uat cttufınd ·- Ur· r •. 
1 

.ı " -~ Balkanlardıı tatbik ooilen re enmız lll ton uk ti-
1111 llAo· ll:ıUınes ~n gelen ~ enk, Nizamname encu siyaseti hoş görmomekte caret gemisi batırmıştır. 

-,ıt 'f. Sıleri H menino de Burhan fe d' Dlişmun tayyareleri dün 
~ tttıkutun - a- lek ır. _..... n t . ve Cavit Or:.ıl seçil T · t · tk gece Almanya üzerinde · 14-xz u • mışlerdir. aymıs gaze esı ııu a 

tahsis etttği diğcl' bir ına uçmamtşlır. 

Rusy -- m kalesinde diyor ki : Tür- Londra 
1 A kiye dış siyaset bakımın· 

··~ıilt panama dan tecrid edilmiş ve kuv 
''·h el reden b vetli nıuhariplörle çevril-
'I ·trı ek ti azı Müttefiklere mües- miştir. Türkiye lıüyle bir 

ırı etrn e ~· e harp sir surette yardım zamanda bile dış siyasetini 
l

01 
esınj isted· açık, dürüst ve cesurane 

lıı11İru 3 1 edecek ortaya koymuştur. Türki· 
tıaı11 A.A. -n·· Boston 3 A.A.- Uos· ye münhasıran tedafüi o-

l'i ın ask ~ oy- to d 

1
, ~8~.ıYor· eı ı nıu-

1 
ıı r.~ yosuııun bildirdiği lan lngilterenin ittifttkmı 

'tıs" · Cı'e·· gore: Panama f>eıs· 1. tercih etmtktedir. Bunun 
:Q ıl•ııııı .. h \. 1111 H Buyuk B . eu~ uru müttefiklere mü la beraber Tiirkler Alnıaıı 

1 
lın,10 ?rııunya ve dr1." SStl' surreıte yardımda larhı da iyi gı:ı~~·nmektedir. 

, lıt . ışga11· 1• bul I '1' k. l ... • ~ıtı fılen altıııdai , unu ocağını söylemiş v lir ıye ıer zanıuıı oldu· 

1 
(!<} Alnı 

1 
h~lon Panamada buluııana ğu gibi şimdi de Balkan 

1 llr 0ıı n1 aıı ura l>ıtnruf ıar paristini ortadan milletlerinin istiklalleri 
ııı ı:ı <!lııı, ..... e~ıleketleıe k ld hakkında lıalt>n endişe et 

~ l es '-"lltıt ist ~ a ırmak azminde oldu· 
• tı i asında emesi gu l ınektedir. 
'ı ı\1ste1l bu doğrudur ııu te mrüz ettirmiştir. '-=--;:-"'"'-----"=------
j :ı.., "'•ıııurı tııerııleket İki gemiye hücum 
r ~Ilı.lan 

1
•
1
u '.ş birliği ~etten haberdar etmekte· Londra 3 A.A. -

au erı 1 dır. lııHiliZ luıva Nezaretinin 
11li b ~Uk l3 't ge rnek n tebliği: Sahil muhafaza tay 
ı) u ıtı rı unya h .. uu müzakerelerin de 
(Jıtıin esele h k u v~m_ı müddetince llritanva yarelerimiz Holanda adala· 

hıııtı Yonlnrla . a. kın ı k- "' rı vakıım ıda bul unaıı du·· ı:. 
a•· ı t ıu unıelinin bu 'lıus•-sta "' " tik ~ta Ve ışare h · b' • ... nıan gtoınıileri.ıe hücum el· 
"~ Anı · ıç ır beyanatta bulunmı uevteu .. erıka mişlerdir. Bir sarnıç ve bir 

erını Vazi. Yacağı tahmin edilmekte· iaşe gemiı:;ine isabetler 
dir. olmuştur. 

Haberi kabul ediyor 

Loııdra 3 A.A.- Kırı 
mm hükumet merkezi o· 
lan B:ıhçesarayı lıarabı~ lu.ı 
linde bırakarak cenuba doğ 
ru hareket eden Sovyet 
kuvvetleri Sivastopolun 
30 kilometre ilerisinde 
mevzi almaktadır. iklim 
burada Rusların lehine 
dir. SivastopJla varmak 
için sarp dağları aşmak 
lUzımdır. Sonra Sivuslupol 
majino kadar kuvvetli üç 
istihkam şebekesile ~evı iJi 
dir. 

İngiliz tebliği 
Kahire 3A.A - lııgi· 

Jiz umumi Karargahının 
tebliği: Son günlerde ~öl 
d~Ki toz fırtınaları harekfi · 
tı talıdıt etmektedir. Keşif 
lıaroketi yapmakta ohm 

ten sonra 
Onu geçen i\ç haf 

ta içerisinde muhtelif yer
lerden konuşurken dinle· 
dik: 

«Bir bayram sevinci i 
çer isinde)) kucaklaş' ığ• Ha
layda ~ağl1Jrken, en yiice 
bayramını kutlıyan nıeııılt· 
ketin kall>:ııde! coşarken, 

büyük Milletin 13üyük Mcc 
litiiııde konuşurken ! 

Yurdun bo ayrı ayrı 

mahallerinden hudutlarımız 
içine ve dı:;ırna ayııi ton 
da gönderilen se3i, bel 
ki de w.nıan vo mekana 
tahi olarak haşlrn başka 

kolimelerden tPşekkiil edrıı 
cümlelerden iharetti. Ula 
bilir. 

F tk ıt hı c 'i rn'e1crJ ku 
lak kıh ırtanlar diıılcnı ~ 
cihazlar mı azıcık ve der;ıı 
leınesine faaliyete geçirdik 
lerinde ortaya, içinde ya· 
ş u tl t ğ ı m ı z devrin 
Türk düu/aSı için p ırola 
haline girmiş bir takım 

mü~torek manulı süllerin 
ç ı ktığın mü~ ıheıi • e lecek 
c~klerdır . 

Onu, hepsinde de il 
kin '' evlatlarım ,, diye 
Ldşlarken doğru yolu güs
ter~m bir baba gibi dinle· 
dik. ·onr.ı • dört hnıfta 

dostuz " cümlesini söyler· 
ken, gözlerine Lozıın m ·t· 
salnrının yeşilliği vurmuş 

bir diplomat olarak alkış· 
ladık, nihayet " biç bir şart 
altıuda zor kabul etnıiyece 
ğiz ,, söz~erini bağırırken 

yüzüne lnönünde nkan'kan 1 

laruı kızıllığı aksetmiş hir 
asker olarak selamladık; 
en sonunda da onu, dün· 
den kat kat kuvvetli, şun 
h ordumuzun çökmez o
muzlan üz~rimle yurdun 
dört bucağına kanat açmış 
durun emsalsiz bir Şef ola 
ruk seyreltik! \TC he defa 
sıııda milli birliğimizv bi • 
raz daha güveııdik ve mil· 
11 şuurumuzun meydaııa 
gelinliğı ııılm irudcıui:de 
yuratılaıı değişmez parolu
n111J hep hir ağızdan tek . 
rarladık : Biriz! Birliğiz ! 

SEZ EH -
kuvvetlerimiz uir itulyan 
uskerini esir etmişlerdir. 

Savaş t.ıyyarelerimiz 
keşif kuvvetlerimize yar
dımda lıuluııarak dnşmu· 
ııa kay1plar kayJettil'mİ!ilir. 



ilan 
AnlakyaJcra-mcmurlu 

ğundarı: 

1 laciz altına ahnıp lpa· 
raya ~evrilmesiııe karar 
verilen ve:ehli vukuf ~mr.· 
rifetile tamamına ı500Turk 
tvrakı nakdiyesi kıymet 
takdir edilen Antakyanın 
Jsmailiye köyünde kain 22 
paı ael Fayıli gayri 
menkulün 24CO sehim ili· 
barile 1440 sehmi ve 6D 
lira kıymet takdir edilen 
1065 sayılı gayrimenkulün 
tamamı 25-11-941 sah 
gü•1i\ saat dokuzdan 11 e 
kadar dairede icra edile 
cektir! 

Arttırma takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmiş be 
@iui bulduğu surette alıcı 
namına ihalesi yapılaca 

ğı aksi takdirde son arttı
ranın laahhildü baki kal
mak şarfüe 10 gUn uzalı 
larak 5-12-941 Cuma 
günü ayni saatte ikinci 
arltırnuıları yapılacaktır. 

Satış pt!Şİn para iledir 
tapu ve delluliye rüsumu 

'"alıcıya aitt:r. Daha fazla 
mulOmul almak istiyenler 
5-11-941 tarihinden iti· 
haren dairede açık bulun 

:durulacak şartnamemize 
ve 941- 855 sayılı dosya
mıza rnıiracaalla icabeden 
malumatı almış olacakları 

ilan olunur. 
İlan 

İskenderun Malmüdür 
Jilğ ünden : 

lskenderun hükumet 
dairderiııin sıva ve tarni 
ralı 1076 lira 29 kuruş 
mulıanınıcıı bedel üzerin· 
den eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Talip oJanJarın yüzde 
7 ,5 teminat ve kanuni ve 
s ikiyle birlikte ihale gü
nü olan 8,11,941 cumar· 
tesi günü saat 11 de mal 
müdilrlüğüııe müracaatları 

( Keşif! raporu ve şart
name her an lı;kendeı:un 

millt Emlfik memurluğun 
da görülebilir. ) 

ilan 
İthala! birliği 

Ticaret vckfiletinin 
20 • 10 - 941 taıih ve 
6 · 7782 soyılı tebliğine 
atfen ve Tiµ Stalüı:iünün mu 

, vakkal maddesi .hükmüne 
gUrc 1\ler kezi :\tersinde ol· 
mak; Ant.ılya ve h;keudc 
run limanlarını da ihtiva 
eylemek üzere ( l l\lanifa
tura, 2 • Madeni eşya ve 
mnl1..eme, 3 · ~:ay ve kahve 
4 • Deri kösele ve :deri 
momuliltı ithalatçı 

birliklerinin 28 · 11 - 941 
tar!hinden itil.ıaren teşek· 
kül etmiş olduğu ilan 
olunur. 

Neşriyat .Müdürü 
SELıM ÇELENK 

C. H. J'. l\laU aasi Antaky8 

' '' J( fit 

Gayri menkullerin istimlaki 
.Reyhar.iye Belediye Riyasetinden 

KaZAsı : H."yhaniye 
.l\.Iıntakosı lluhurlu 

ı\lesahas Takdir edilen kıymet 
P. No. Cinsi llr. M2 L\rn IMaliki r"" 

1 Tarhı 173 6515 1220 1o:tıisseden3lıi~esiŞeyh, 

2 Kerpiçten 
3ve20ev 

Salih vefai cvHltlarıNerip 
Refet,Vecih veresesi diğer 
oğlu Neşet 

Tar]a 68 2935 730 Budahi 
1950 Yekun ' 

Kazası : Heyhaniye 
Mıntakası Asker Çayırlı 

Mesahası Takdir edilen kıymet 
r. No. Cinsi lir. M2 Lira Maliki 

1 Tarla 10 ~27 70 Ermeni mulıacirlt'ri Nan· 
sel Ofisi mümessiliBurniye 

2 ,, 41 7366 284 Hu thhi 
3 " 25 6507 182 " " 
4 27 ev 1 8809 284 ,, ,, 
5 32 ev 1 7707 32) ,, ., 
6 Tarla 55 8629 392 ,. ,, l 
7 Tarla 59 5629 500 ,, ,, 

veKavak 
10 Tarla 18 3625 2 )0 Mahmut oğulları Zekeri-

ya veresesi Şahan 
2232 Yektln 

Kazası : Heyhaniy~ 
Mm takası Ct ııl ulet 

P. No Cinsi 
1 Tarla 

2 
3 
5 
6 
7 
8 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

Mesahası Takdir edilen kıymet 
Hr. 1\12 Lira Maliki 
41 6158 315 Ahmet Bermede oğ 

lu t\lt>hm<-t verel30Si 
146 2241 1022 Bu dahi 

47 6847 336 Bu uahi 
9 9131 70 Hu daki 
o 2375 1 Hu dahi 
o 150 Bu dahi 
o 1co Bu dahi 

1744 Yekün 
Kazası : Heyhuniye 

Mmtakası:llorlak 
Mesbhası Takdir edilen kıymeti 

Pr. No 
1 

Cinsi Ilr. l\12 Lira Maliki 
Ev vo 
Tarla 265 6250 

3 Tarla 19 3)32 

Kazası : Hcyhaniye 
Mıntakası : Hanbesin 

Hasan Bermede oğlu 
186 JMııstafa lütfü ve Nuri 

llermede oğlu Mehmet 
Fadıl mütesaviyen 

135Ahmet&rmcde0.Fariz 
1995 Yekun 

Pur~cl Mesahası Takdir edilen K. 
No. Cinsi lir. M. 2 Lira 

17 bin 1.ey 
tinlik tarla 154 4221 2400 
~1uliki : 5376~ hisseden 1425 hissesi Abdullah Jla· 

sun Kt>8e kızı Fatma 38J hiss;:;esi diğer kızı Asyenin 
bakiyeyi v"resesi 475 hissesi oğlu İsmail 18J hissesi 
Memet Sait Köse oğ. Niyazi ve 16JOO er his.tieSi l\le 
met Berme1o oğulları Ali ve Abiülkadir ve 2280 his 

' sesi Hasan ve Köse oıt · Mmıtafa ve 19 JJ hissesi Sü 
leyman llunano oğ. İbrahim \ 'e 5472 hissesi Köse Ah 
met oğ Hustemin bakiyeyi veresesi ve 1824 hissesi 
Arif oğ. l lasan ve 1824 hissesi ı\leıuet Uermede oğ. 
A'i ve 5820 hiss.:si İbrahim llanano oğ. Tarık. 
Parsel Mesahası Takdir edilen K. 

No. Cinsi Hr. M. 2 Lirı.ı Maliki 
2 Tarlu ve 

40 zeytin 258 2597 1910 llu d11hi 
4 Taştunbina 1223 250 1344 hi11seden 402 

şer hissesi M .. ınet Bermedc oğulları Ali ve Abdülka· 
dir ve 57 hiss3Si lfa')an Köse oğ. Mustafa ve 19:his 
sesi Abdullah kızı fdtma ve 228 hissesi Köse Ahmed 
oğ. Hüstem vere&~si ve 36 hissesi Sait Köse veresesi 
v~ 4~ hissesi Süleyman Ilanano oğ. lbrabinı ve 19 er 
hıssesı Abdullah oğ. Ismail 

5 u • 
Kazası : Reyhaniyıa 
Mıntakası · Götübüyük 

Parsel Mesahası Takdir edilen ~-
Lira ;o\1alikİ el' No. Cinsi Hr. M. 2 

1 Tarla 7 L 2035 49 Ahmed oğ·~ı. 
meJe verese8ı 

5 ,, 5805 4 Hu dahi 
9 " 6 479 42 " 

12 " 48 471 336 " 
13 " 8 1678 56 ,, 
19 " 35 38 245 ,, 
21 ,, 5 1063 35 " 

6 " 10 1963 şt;B 
. M~li.ki : Eı_nine ve ~dilenin hissesind~O ~eOdi 

rış Salıh vefaı veresesı Adile ve Eminenın t 

hisst'lerine ilaveten tasarruf etmek üzere .i'l'~e~i 
~~a.hi a.dile ve Enıinenin hisselerine k~u~i ~ F 
selerıııe ı'avuten tasarruf etmek üzere OervıŞ 
Parsel Mesahusı Takdir edilen ((. 
No. Ur. i\l. 2 Lira Kr. .Maliki 

7 Tarla 1 8200 14 Bu dahi 
8 Sulu ta. _96 37 672 ,, Jeti 

17 Susuz,, 68 2547 476 Suriye _ve;ef)'s.11 

20 Mt-omet Ad OJ tıi~' 
25 ,, 191 2638 1337 Hikmet 24 \1i; :* 
26 " 106 1824 442 64) hisesi ver lle1~1 

Vefai oğullar•. \1e 

V ecilı vereii88~0 ııı.• 
veresesi ve 4 ~t ~ 
diğer oğ. ~ .({~t 

27 
28 
29 
30 

Kcyyali oğ. JJ6''1i 
,, 63 3538 441 " » ı ~~l 
" 63 1734 441 ,, ,, ~ e~ğ} 
,, 63 8952 448 Mustafa Haııa11 

" 95 5191 670 
. . 7500 YekUıı . zS1 ' 

Vılayet ıdııre heyetinin 19,9,941 tarihli vJ . ıl 
l k ·b· .ıerı yı ı ararı mucı ınce devlet Ziraat işldtoıt:ı ~ı ıı 

. . . t' (:'ık' d orıJ 8 
mu ıçın ıs ım u ın e nıanfaati u ·nucniye g ııert 
saf ve . sahip!eri yukarıda yazılı gayri nıe0~0 ol~ 
baptakı heyet nıarifetile mahallinde :uıkdır 1;o 
kıymet istimlak: tukarrüründen uııyri rnenkLl~e ıl 
zalarında gösterilmiştir, Takdir ~dilen 11.;de 8 
etmek istiyen alakadarların ougünden itibııre'' .. rı 
zarfında Hdyhaniye lLlediye Hiyusetiııe (l)il 

salahi}'e.ttar oldukları ilan olunur. 1 

Portakal ve Limon safı~ 
Hatay Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli ~ıJ ~ 
Lira Kuruş Adedi Cinsi ButuııJ ~1~i).f 
61 25 12250 Portakal Harl.JiY6 

" 

2 25 450 Limon ,. 
9 50 2100 Mandaline ,, .. 
4 00 10 Kilo Gardanesi,, 

77 00 YekO.n jltl 6' 
Yukarıda yazılı mahsuller açık arttırnıa 

çıkarılmıştır. 

Teminat miktarı yüzde 7 ,5 dur 
ihale 15-11-941 Cumartesi günii Sl18t 

yapılacaktır. 
Ildn ve Rair masraflar miişteriye aittir· 

4-7-11-14 

Tarla bahçe 
1 

ev ıcarı 
Hatay Defterdal ığından 
1 Zt ytuniye Ilırısti· 

yan köyünde metrılk cem 
an 21,S hektar mesaha
~nndaki 39 parça tarla, 
bahçe ve bah~li evin üç 
senelik icarı açık arthrma 
ya konulmuştur. 

2 • ~enelik muhammen 
bedeli 515 lira 50 kuruıj 
ve üç senelik muvakkat 
teminatı 116 liradır. 

3 · :Müzayede 18 - 11 
941 salı ~ünü saat 10 du 
Defterdarlıkta yupılucuklır. 

4 Uethllile, iHln ve 
sair masraflar ınüştedye 


