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S~YISI 2 KURUŞTUR 

il n1l'lrın har Kelim -
sinden 5 kuruş nhmr 

Ocret peşindir . 
GDnO geçen sayılar 

10 kuruştdr 

.. 

~~--~-

l"t Türk Basın Birliği 
erkez hey t' . 'k. e ının 1 ı yıllık hesap raporu 

Anka tedkık ve tasvip edildi 
has;n h· ruı· ~A.A.- Türk d (lı..._. oır ığı an kongre yarın toplan· 

~:''1:&ı L"v 
1 

unıurni kon- k uy e ma üzerP içtjmaa son ver 
ısın· gece ikinci ıop g.. ı y nıiştir. 

hieı~ıin buapmtış~ır. Kon Matbuat Umuın Mu" 
. tık op antısında 
~:i Yıllı~er:ez heyetinin dürünün ziyafeti 
ı;ql!<Jr Okun esabatwa ait Ankara 4 A. A. -
ltı~lın iştjr rnuş ve tasvip !\latbuat Umum !\1üdürü 
ls~·onu ·t ve hesap ko· Selim Sarper dün akşam 

~elitin· urufındrtn birlik Gar gazinosunda 6 matbuat 
n· ın artt .. ·ıı l ıtc 

1
• ırıloıası t mumessı eri e bütün yer-

ta.. IJUZı emen ı· b ""tıf rnu hl ı ve ya ancı matbu t 
til ~ndan Ba k ra ıaslar mensupları şerefine bir 
4!•-ltıış Olun ş a?lığa ve . 
'il v~ ıı·· takrırlerin d: supJ vermıştir. Sup~d~ 
'oııı ııarn n • Başvekil Doktor Hefik 
kııru~' 1na gö~~rn; komis Saydam ve Vekiller hazır 
1% Verilnıi . erı mesine bulunmuştur. Supe sami· 
lliı başkaca Şlır. Bugün· mi bir hav.a içinde geç 
~k t; nıuzukere e ı r Şe , vakhı kadar devam etmiş 1\\ Y O nıadığın tir. 

· ıı "1an B·· "k . l\tt~~:ty~ v .. uyu Elçisı Fon Pa pen 
BlJYGk EıE~ALETlMIZE ŞIFAJ ıl BiR .Nü l'A VEHUI 

çı Bu notada Ruzveltin beyanatım 
l\t

1 
/\nkıtra 

5 
tekzip etti 

tı~"tt \ bu\1uı. A,- A. - nota'-'' bütün bitaraf hu-kü· 
ll ~· · .ı 1\ l!.lc• · J . .J u~h l\l.tleu . ..,ısı Ları- metlerle cenubi Amerika 

1 "crııı" lllız şu şifahi hükumetlerine bildırmi-=tir. 
<le\Je' t\ IŞbr : " 
ıt~lf!1ı tt.erı 1~0~rika Birleşik 4 eylQlda ve 17 ilkteş 
la s-ytıllde ısı lluzvelt 28 rinde sauki Amerikan 
tı taan~i Al Verdiği nutuk haı p gemilerine Alman 
~İr g':Uf~ntla~ııaıı hükO.me· <lenizaltıları_tarafmdan ateş 
tııişcı 'Zlı hatıt hazırluıımış açıldığı iddia edilmektedir, 
l'uı·itı r. Guy adan bahset- Alman denizaltılarının lıa· 
terı b·kuucu <l haritada Fuh reketleri Bırleşik Amerika 

1 U J A lS'nri"Y Jl b' l:tj <\ille . k ''"Ulgı ~ ibi ıar ıye '.\azın Albay Knok 
ıııı. Aırnu11 rt n hükunıet· sun da beydnutı veçhile 

llııı.ı ı . lıo d 
2 

a ı1.1n1• Yunduruğu sa ece mukabeleden ibaret 
U - /\. ıştır. kalmıştır. 17 ilk teşrinde 

t\lııı illetik b ~d a.ııya,1 a hükO.me atın\an garp torpido muh 
tu •ktan 1111 harbi ka ribi ve Gt;nımi rremileri 
n lli 1 sonra . h o <löJ ... il eri ·ı sankı bü- akkıııda alman nıalOnıa· 

ı ' 11•• • 1 gı.ı. c-• y t ·· uaı C\lllcı b· uecegıne a gore harp torpido muh 
~ij lSetnıı~t ır Vesikadan rilıi lngilizlerle sıkı işbirli 

t(l ., ır B 
~lUaı·gUya l•~ u vesikaya ği yapmakta idi. Bu gt,mi 
·~ı-; .unıuu Uhter katolık b Al )..' 1 t:lı 

1 
, Prot u man denizaltısını sn 

'''4 ağved estan din- atlarca takip etmiş ve dl;} 
<ı ~ 0naı eı.:ek, klise' · · 1 y SOsy r .erı mza llya su bombalarile 
~~ ıtı:ıacak a ızın nıerke hücum etmiştir, işte aııctık 
~ ~erin , ınukaddes k. b 
~R e .. Ma 1 lJ z unan Almaıı d ·ııizul-

l~kın adlı t:~ .Kamf" tısı harp aletlerini kullan· 
lı, , ı:ıa}ıp . rıui ko- mıştır G · k 1ı1.;~1 kubuıYerıııe Gamu- . . . ..mmı arp gerni-

~~ıhiıı ,, . ettirecek v sı bır kafileye refakat et-
~k .ıerıne d e mekte idi. Daha şimalde 

~ l ıııiş. e kendisi harbe tutuşmuş olan bir 

ı,~lltik~lnıı.uı~:aıun cenubi geın~d~ıı i.mdat işareti gel-
ı, tıı huko. mesı uzcrme Almnn deniz· 
'\ ~ 1 Ve el° . lll~tleıfoj aJ ~t ltı duir ı lnlerı lağvt·de tısı o tarafa hareket et-
lıı eu U.d' 0 an bu hab miş ve Gcmmi t:ırnfındnn 

t ıı ı ı ve k er takip edilmiştir. 
ı a ıtakurlıktı Ustahça . Amerikan harp gemisi 

~I - '-'· · r. d ı, aeilğ, h ~ılı8eleriu kaldı- n•n enizaltınııza ilç tor• 

0 
Q' Ukkınduki h· be pil attığını ve bunlardnn 

lt ~· boş ve a r birinin isabet eUiğı· 
~tıl 1 Alınan ı~aııasız ni bizı.at Albay Knoks 
~ btı.tta Uğr hukilıneti söylemiştir. 
~Ulırıo.ktu~~~nayı mana Huzvcltin Almanların 

lıtırı .ı . 
"11 lıukO.nıeti Amerikaya hücumuna dair 

bu beyanatı vakıalura uyına· 

K!rımda 
Bir liman daha zapt 

edildi 
Berlin 4 A.A.- Al· 

man ordulnn Başkumadan 
lığmın teHliği: 

Kırım yarımadasında 
A l m an v e Homen 
k ı t a l a r ı d ü:;1m anı 
tııkilıe devam etm'!ktedir. 

Umingrat cephesinde 
tankların da müzeharet\le 
düşmanın y>ıpbğı iki şaşırt 
ma hareketi püskürtülmüş 
tür. 

Şurada burada bulunen 
münferit teşekküllerin 
mevzii mukavemetleri kı· 
rılmıştır. Kırım yarı:n c· 
dasında bulunan Teodos· 
ya Linuım zaptedilrniştir. 

Hava kuYvetlerjmiz Kırını 
Karasularmda bulunan ge
milere hücum elmiş ve 
1(0) tonlOk bir ticaret 
gemisi batırılmıştır. \los· 
kova üz~rine gündüz bir 
tayyaı e akmı yapılmıştır. 

Le.::ıngrada y:ıpılun gece 
hnvu taarruzunda iyi neti· 
celer alınmış ve bir çok 
yangınlar çıkartlmıştır. 

D"manma ve ttava kuv 
veUeriıa·z Ingiltere etrafın 
da 53 bin ton hacminde 
11 ticaret vapuru v~ bir 
torpido muhribi batırmış 
tır. Ayrıca 3 vapur 
ve b!r torpido muhı i· 
b"nc torpil isabet ettirilmiş 

tir. Düşman hava kuvvet 
leri dün gece Al 1J1anya· 
nın şimal doğusu toprak 
larıııa ve işgal altındaki 
yerlere t~ücum etmişler· 
dir. Bir Britanya tayyare 

si düşüri\lmüştür. 

ı\I man Maliye 
Nazırı 

Bulgar Kral ı ve Ma· 
liye Nazırile görüştü 

Sofya 4 A. A. - Al
man Maliye azırı bugün 
llıı ·gar Kralı tarafından 
kabul edilmiştir. Kral 
lu Nazır arasıncıaki görüş 
me bir saat süımüşlür. 
Alman Maliy~ Nazırı bun 
da.1 evvel Uulgaı ~}aliye 
J. azırile görüşmüştür.·· 

maktadır. Hesmi lwyanat 
larla da anlaşıldığına göre 
batırılan iki AmHikun ge 
misi de Alman denizaltıla 
rına hücum etmiştir. Al
manyaya hıJcurn eden A· 
merkad.ır Vi! vakalur bunu 
teyıd etm ektedir. 

Mister Hall 
Finlandiyaya ihtarda 

bulundu 
Vaşington 4 A.A.-

Amerikn Birleşik Devletle 
ri Hariciye Nazırı Mister 
Hail Firılandiynya Alman 
larltı teşriki mesai et· 
tiğinden dolayı ihtarda 
L.ulunnıuştur. 

Lond •a 4 A.A. - Bu· 
günkü sabah gazeteleri hr p 

mister Hallın Finlandiyaya 
olan ihtanndan.,bahsetrnJk 
b~dirler. Taymisin ıİiplo 
malik muhnriri Rus -Fin 
münasebetlerinin neden a 
kamete uğradığını tedkik 
etmeğe ve bu hayırlı ha 
rekelten dolayı Miste· Ha 
lıı v11 Am rika hükumeti 
ne teşekkür etmek Hll.ım 
geldiğini yazmaktadır. ı'\y 
ni gazete, rinlandiya, Ho 
manya ve Macaristanla in 
giltere arasında siyusi mü· 
nasebetlerin kesilmes·nin 
geciktiğini yazrn aktadır. Bu 
münaseb2tlerin dah ev 
vel kesilmiş ulınn ' \ bu 
milletlerin ba:f arı 1d lki 
Şefleriniu kendiler· ni ne ha 
le soktuğunu görrLelori Hl 
zıındı diyor. 

~ivz Kronkil g lzecP,si 
de .. Galiba çok geç,, b şh· 
ğı altında neşrettiği bir ma 
kulede Finlaııdi:, amıı Al
ınaıılarlarla teşrıl<i rnesa 
iden vazgeçerek lng1 ltere 
ile anlaşması lazım g ·l H· 
ğini istiyen Mister Hul 
im beyanatını so:ı dakikn 
da yapılmış bir ihtar ola· 

1 
rak kabul etmekted'r. 

Bir Amerikan ı 
gemisi daha 
Torpille ağır hasara 

uğratıldı 
Vaşington 5 A.A.

Amerika Bahriye Nezareti 
bildiriyor: 

Moskova 
adyosu 

Şiddetli muharebe
lerin devam ettiği

ni bildir yor 

Moskova A. A. -
~loskovu radyosu diin ak 
şanı şiddetli muharebo\erin 
devam ettiğini, ~lojaisk lJöl 
gesinde Almaıı ileri hare· 
ketinin durdurulduğunu 
söylemiştir. Spikerin bil· 
dirdiğine göre, K. reınzile 
\fnde edilen şehir için şid· 
d~tli muh 1rebder elan d . 
vam etmektedir. H. şehri 
yakııımJtı \lnı ınlar rur<L 
ndırini gAçmek it;in bi r 
çok akınlar yapmış'ar~a tla 
geri piiskürtülıniişlerdi r. 
Sovyf't kı taları bazı ıuın· 
takulurdu ilHl'liyerek diiş· 
mandan araz\ alıııı~lardır. rııt 
N şehrini ele geçirmek 
içiıı h ırekfit yapmakta o· 
luıı düşman kıtaları arası· 
na bir Sovyd keşif kolu 
girmiş ve tuzak kurmaya 
ınuvaff,ll~ olmu~hır. Bun
dan sonra J\lman kılulurı 
üzer~nde bir tayyare göriil 
muş ve Almanlar bu tay
yareyi seyrettikleri sırada 
yukın mesafodcıı mitralyöz 
utcşiııc ll.ıtulmuşlar ve 3Jd 
den faz'u ölü vermişlerdi r. 

Rus tebliği 
Moskov ı 4 A. \. -

Bu sııbahl~i \>vyel tebliği: 
Bu gece kıtalarıınız l 1iitiin 
ceph 1 F"rde dü~ınanl.i mu
harnbe ı tnıişlerdir .. 

l\1oskova 4 A. A. 

!:ialitas adındaki hnrp 
gemimiz 29 30 tlkt~rin 
v.~esi ihtarsız o'nral.: tor· 
pillenmlştir. Bu hadise Ho 
bin Ceymsin batırıldığı ge· 
ceye takaddüm eden ge· 
ce lslandanuı cenubunda 
vukı..a gelmiştir Geııli u· 
ğır hasara uğramakla be· 
raber salimen bir Jinıunn 
yetişmeye muvaffok olmuş 
tur. Salitas bir l ic ıret fi· 1 
losile seyretmekle idi. Bu 
gemi ile beraber iki ay ı 
çiiıde lorp:llenen Amerikan 
harp gemisi dördü bııl 
muştur. Gemide 2 top ve 
bir de tayyareye karşı 
koymu topu ile 1 J7 mürel 
tebat vardı . 

Bugiinkii Sovyet tcl>liğiııe 
ektir : Cenup crphesindc 
bir Sovyet birliği dfüsrnu · 
nın 3 piyade lt.buruııu 
imha ve 2 l tankını tahrip 
etmişt"r Kare'i <!Pphcsin • 
de bir Sovyet B.rliği dliş· 
111 mı•ı geri h ıtlarıııa gir
m· ş ve Fıulandiyu kılala
rilo yapılan kısa bir mu · 
hart bede iki böliiğü imha 

etmiştir. 

Finler'•tekzip ediyor 

llclsinki 4 A. A. -
BildirilJiğiııe göre Sovyet 
lcre k.ır:~ı askeri taarruz 
harekfilının durdurulması 
l akkrnda Amoı ika Birle· 
şik devlet'eri tar: fından k 
şebbüslPrde bu\unul<luğu 
hal kmdaki l>:ıbı:r l"in s::ılfi 
hiyelli kayna~l.u ı tar:ıfııı· 

dan hakil ata uyğun görül 
monıektedir._ 
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Sayın Hatay Halkına 
Vilayet rudkammdan: 

1 • 8 - Teşrinisani • 1941 cumartesi günü 
ilkokullara devam mecburiyetindo olun 7 · 17 ya
şındaki ı:ocuklaı rn sayımı yapılc.caktır. 

2 • Sayım, bu vazifeye memur edilenlerin evleri 
birer birer gezmeleri suretiyle ayni günde bitirilecektir. 
3 - Sayını günü çocuklurın evde o~urmaları mecbu
riyeti yoktur. 
4 • Sayıma memur olanlar evleri ziyaret ettikleri za
man sayıma talli çocuklar evlerde bulunsun bulunmasın 
memurun soraccığı suallere evde bulunanlar tarafın· 
dan cevap verilecektir. 

5 - Sayıma m emur olanlara vazifelerinde kolaylık 
gösterilmşei ve sorulan suallere tam cevap veril 
me .. i Sayın Hatay halkından rica olunur. 

Gayri menkullerin istimlaki 
Reyha:-.iye Belediye Riyasetinden 

Kazası : Heyhaniye 
Mıntakası _Algana 

P. No Cinsi 
1 Ev ve 

Tarla 

Mesahası Takdir edilen kıymetı 

Hr. ı\12 Lira Maliki 

144 00 1108 456:J hissedcn225) er· 
hissesiMehmetHermede 
oğ. Mustafa ve lbra· 
him oğlu Tarık 

2 Tarla 269 00 1883 Bu dahi 
2991 Yektln 

Kazası : Heybaniytı 

Mıntakası Telkaliş(Keleş) V1esahaeı T. kıymeti 
Parsel .No Cinsi Hr. ~12 Lira Maliki 

1 Tarla 10 5750 74 Ahmet Bermede oğlu 

2 
3 

,, 

" 
4 Ev urasası 

5 Tvrla 

6 

7 
8 
9 

•t 

" ,, 

Mustafa 
12 2182 83 Bu dahi 
2 384) 16 Ahroet Keyyali oğlu Re 

şit veresesi 
1020 1 Erm(;ai muhacirleri .Nan 

sal ofiı:~i mümessiliUurniye 
10 9320 77 24 hit>Se<len 5 er hisse 

si Abdülsettar oğlu Alı 
mf't, Selamet ve Osman 
Abdullah o.Hacı Zekeriy 
ve4er hissesi Maksut kı· 
zıGüJsün ve Habibu\lah 
o.Abdullah ve2şer hisse 
sıHacıAhmetfoJsmail ve 
AhmetSelamet•).ŞeyhMeh 

mel verettesi ve diğer hissesi 
.Mehmet oğulları Yılmaz 
ürhan veMemet Bulent 

27 9050 190ErmeniMuhacirleriNansal 
Ofisi !'ı lümes1:1ili Uurniyo 

52 3995 365 Bu dahi 
4 44 >O 31 Bu dahi 

17 2580 119 Bu dahi 
962 Yekun 

Vilayet idure heyetini ıı 19,9,941 tarihli v~257 sa 
yılı kararı mucibince devlet Ziruat işl'!tmeleri kuru· 
mu i~iıı islimlükiııde menfaati umumiye görülen ev
saf ve salıip~cri yukarıda yazılı gayri menkullere ol· 
baptaki heyet marifetih! mahallinde .takdir oluııHn 

kıymet islinı lak; lak ırrüründe .ı gayri menkullerin hi 
'I. darında . gösterilmiştir, Takdir ~dilen bedele itiraz 
t~tmck istiyeıı alakadarların ougünden itibaren 8 gön 
:rnrfmda llı:!yhaniye Uelediye füyaselinc nı üracaata 
saluhi}'ellar oldukları ilfin olunur. 

Portakal, limon sahşı 
Halay defterdurhğından : 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. Adedi 
3 75 750 
2 25 225 

15 3') 

3 60 9 
60 20 

2 0) 25 
12 35 Yekun 

Cinsi 
portakal 
Limon 
~Iandalina 
Kilo vardanesi 
,, Hunbeles 
,, Kuru indr 

Bulunduğu köy 
Cerep deresi 

'' ,, 

" ,, 
,, 

) ukarıda yazılı mahsuller açık arttırma ile satışa 
çıkarıl mıştir. l'emiııat miktarı yüzde 7 ,5 tur. 

lhal~ 15,11,941 cumartesi günü saat 10 da Def 

Gayri menkul satışları 
Hatay I>efterdarhğıadan: 

Kimden metruk 
P.No Mahallesi Mülahazat olduğu 

157 1zı.etağa Temamı ı\lihai! Hoca Malıon o. lledros 
503 Kubih\y 56 his. 40 hissesi Abdülmesih Azar o Alber, Arislo 

1038 Cedit Tamamı Şakir C~bbara ve karısı Vodia 
293 Fevzipaşa Tamamı Üanna mesih oğlu llya 

35 Gazipaşa 32 his. 8 hissesi Circi Kahya oğlu Mihail 
31 t;azipaşa 24 his.sedo4 hissesi Circi o. yakup oğlu Cini 

237 Ethemiye Yarısı Kerluş llyas oğlu cebrail 
28 Gazip:.ışa 24 seh. 16 sehmi Fetullah oğlu Circis 
62 Acun 8 sehimde3sehrni Konstantin Paşa kızı Vesile 
Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin s:ıtışı 10 gün daha 

ihale 6-11-941 günü saat 10 a bırakılmıştır . . 
Sı,tış bedeli peşindir. Dellaliye, iHln ve sair masraf ar miişteriye aitl~· 

ls~t·klilerin ynzde 7,) terninat akçusile birlikte OefterdJrlığa müraca:;tla 
(B.nalur Milli Emlak dairesinde taliplere gösterilir.) 

Dükkan istimlak edilecek 

.i\1ıntaka 
5 

Belediye 
Parsel 

Reisliğinden 

No. 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Mutasarrıfı 

. 0ııııı' 
'fakdır de~ 

·ıtik ve 
Nevi istim• a 5~ 

:\lısıriı oğlu Hasan 
Yiğitbaşı kızı Havva 

3 Dükkiln ıP 
• I 

" Dükkan 11~ 

" Mazman Sdlim kızı ve Abılulgani bağdadi ,, 11~ 
ı1' 
ss0 
s50 
11~ 
11' 
ssJ 

,, '' ,, '' ,, ,.. " ,, Çolak salih oğlu mehmet ,, 
Hinbaşı lleki!' vekili ŞefiL: Sabuncu 2 Dükkan 
lbrahim oğlu Ali v~ Şeriki 2 Dükkfüı 
Selim Mahmut Dükkan 
Süleyman oğlu Necip ,, 
Selvi cami ·{akıf müte·ıeff .ı Haci 2 Dükkan 

~o .~ 
Dahili pek dar olan •neyva h ınmın şehrin ihtiyacını karşıhy~ıcak lı!\1ıJı 

te ve şehir planı mucibin ~e dör t t ırcıf ra bı.ılurı ın kö'ln ~ ve har..ıp dükkf1~4t2~' 
maznun çurşı cihetinde olan be~inci mmtakıdLl vııki 237 ,238,23 ı,240, dLlı;~~r 
243,244,245,246 parsellerle yukarda ad ları gö~leri le n eşhıısa ait oıt b ;!Şk , tat;' 
nın e,ncüm_oi BeleJiyenin 634 ı:>:ıyı v ~ 8-7 -941 gı'iolü kt1 rarile isticnUl 1~ı; \ I 
rür ederek enıru is timlakın arn ne menfa lll ırıu'\ uygurı l>ulumiu~u \"~~:ı.., ı 1 1ııt 
ldyet l lard H ,~yetinin 382 num ırJ. Vd 19 -7 - 941 tarihli k •ır.ırıi'3 tıısl • ~ ~stirıı~~ 
sine binaen 1062 sayı ve 16 -9-941 gü:ılü encümen kararile muarn .... le• 

1 ıiıl~· 
kiyenin intaç ve ikmali takarrür otın ekle akarı m ~zkure heyeti cnub:ı1110 ıafl1~ 
takdir edile.' beA1el h~r bi ~·ı k~r~ ı nınd1 gö ;terilıi iğiıı:i ~n alfikadaran1ın rı~Jl1~ 
olmak ve hır gun1 d yclc:n lerı v .ıra ı on b !Ş gjıı Zlrfındı As\iya lluJı1 1" 
mesine müracaaat etmJlari lüzumu ilan olunur. 

29- 1-5- 10 

--------------------~f11ısr lla nen teblig" ğinizden hakkınızda ğiyab T ulaya hücU 
kararı ı•ıkarılcnasına ve bu \ 

'Y \l'<f 
Giyab kararı kararında yine mahalli l\Ioskovu 4 t: 113 

Antakyanın cedid ~fa. l-{azete ile tebliğine karar Pravda er ııetesiıı•0 
hallesinden Haşim kızı verilmiş olduğundan Hu muhabiri yazıyor : i~jft' 
Cemile dayaınlı tarafııı kuk usulu muhakemeleri Almanlar so!• 

1 
11161, 

dan Antakyanın kanavet kanununun 400 ve 403 içindo Tulaya kar;8prııB~ 
tlrap mahallesinden Abdül- üncü maddeleri ahkamı- adddit hücunıJar ) .. ılil~ 

üCLW l' v~hid oğlu Ali uleyhine na tevfiken 10 gün ic;inde t•ı fakat bu h ı;te 
Antakya Asliye Hukuk itirazınız vnrsa yazı ile hepsi püskürtülfl~,ek illi) 

mahkemesine açtığı nikah düşman ı•ok b. ii.Y" bildirmeniz ve durıışma ~ 
tescili davnsı.ıda: lar vermekted•f· .ı• • günü olan 16 · 12 • 941 y~" 

Müddei uleyh Alinin ı turihine raslayan sah gü· B A 'karı ta 
ikametgahının rrechul'- ir merı .. ·· ıdJ nü saat 9 da mahkemeye ıJ 
yetine binaen duru~ma resi düşı.J( ı'· /ır gelip müdafaa dermeyan ·) 
günü olan 4 · 11 • 941 4 f>ı· 0' 

l k l eylemeni~ v~ya tasdikli Vaşıngtoıı ri1'1l .5)' 
tarihinde ma ı em eye ~e · d Bı'rıcşı' k ({rıı f! 1111rıl" ı 

1 

vekil gön ermeniz aksi ~v 
meniz için mahalli gazete t 1 d h r·ıye da"ıresi d011

1~ ııı~t:,, 
ıa ın a akkınızda kanuni .. ıı~· 

ile ilanen tel>liğat yapıldı mensup bir boııı.ıiııde 1l 

1 
ğı llal<l ... gelmedi<b1Tini:t. ve muamele yapılac!!ğı ila . . A 1 d~ll• lıl t "' 1 resının tas d. lJll ' 
kanuni vekil gönd~rmedi· nen tebliğ 0 unur. tüğünü içeri~~o tfeııııl ı f 
terdarlı-k-ta yapılacaktır. ilan ve8air masraf müşteri- 11 kişilik mur~uıoıı~.1;1111 

yolcu olari ~.... .. bitdır 
ye aittir. b ld ifU ~ * su ayın Ö Uo .. ıııll 

* * tedir · ~a~· ~ıı 
Hatay de[terdarhğından : Harbiye daireS~ ıı1' 

Muhammen bedeli. vuku buldu~u yerı 
Lira Kr. Adet Cinsi llulunduğu köy etmemiştir. 
14 07 2812 Portakal Mutayran köyü 
16 10 1610 Limon ,, 

1 40 280 Mandulint> ,, 
6 80 85 Kilo kuru incir ,, 
2 4~) 23 ,, Buğday ,, 
U 41

) 1 ,, Zeytinyağı ,, 
41 17 Yekun 
Yukarıda yazılı malısuller a~ık arttırma ile satışa 

çıkarılmıştır. Teminat miktarı yiizrle 7,5 tur. 
ihale 15,11.941 cumartesi günü saat 10 da Def 

terdarlıkta ydpılacaktır. ilan vesair masraf mü~teri-
ye aittir. 5,7,10,13 

t'1ot 

A 


