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]' o/ıÜm/uk/ar ın j Amerıko1ıı ••• o&ra Ç Örçi/ l~g::;~;ka ve 1Rusyanın Uzun bir"nu ttusYı\YA HER TOK 

çif tçige tevziine mütareke ıuk !söyledi t~H;~n~!~kJı'~~~9,~~ b l Londra 1 A.A. -Baş ı\loskova 30A.A.- Ü~ QŞ Q/ll llOr ı•stememe vekil Çörçil dün Avam .De'ffot Konferansı, Sovyet Ş 
3 Kamaı asında uzun bir nu Rusyaya yardım işini ko· e /1 t l il ek m eg~ f g e it İ be 1J Q z o • • tuk aöy !emiştir Başvekil rarlaştırmak ü1.0re dün bu 

s ı 1 çın bu nutkunda deniz harbin rada toplantılarına başla· 
ll tı l Q r d Q n f em j n e d i/ e C ek den bahsederek kayıpların mışbr. Konferanstaki lnı(i 
l Oprarr 'l' h Derhal ,, ar- ııittikçe azaldığını, ithalat liz delegesi beyanatta bu ın""•iıı/~ o uın saçma na sarfedilecek vo bu müd 7 işinin mükemmel•n cere Junarak demiştir ki: 

'-'>ine ınııı Y•kloşma;ı Ü· det zarfında Vilayetin ek· dı m • e d İ / m e • yan ederek milyonlaı ca ton "Amerikalı dostları· ~"'ek ~Ulıtaç çôftçilere ve meklik ihtiyacı, Belediye • gıda maddesinin Britanya ınıza karşı büyük bir bor· 
lop, k llZere lskenderunda emrine verilen 5000 çuval J İ J İ r ya geldiğini ve gelmekte cumuz vardır. Muharebe %a~, 8 Ma~sulleri Ofis i beyaz undan temin oluna· devanı edeceğini bununla meydanlarındaki iyi vazi · 
dan b ge en buğdaylar cakbr. Bu itibarla mu vak· Vaşington 30 A. A. beraber denizaltı harpleri yetimizi ona borçlu!uz. l:tıd b~·ku anbarda lmev· kat bir zaman için ekmek Bir kısım Am•rikalılara nin şiddetlenmesini bekle· vlüşterek düşmanı maglOp buıııı •n. buğdaylar _to • fiatl:ırının bir miktar yük· göre, Rusyadaki Alman mek IAzım peldiğini, in· etmek için Husyaya yapıl ~r. (J~~ ıçı n tahsis edilın iş selmesi icap etın ektedir. tazyiki gi ıtikçe artına k ta· gil terenin arlık yalnız ol· ması ıdzıııı gelen yardımı ~•deu Se c.ıuup vilAyeUe Çünkü mevı:ud beyaz un· dır. Eğer lngiıterc ve A· madığını Husyanı.ı bütün yapmağa Amerika ile ka· 11,,tlıır geıeeek bütiin buğ- tarın maliyet fiatı bittabı merika Rusyaya lüzumlu ihtiyaçl•;ıaın temin edi!B· rnr vermiş bulunuyoruz. ~ lobuıuJuk ihtiyacı· yüksektir. ulan Acil yardımı hemen ceğini, lngilterenin A vru· Bunun için bütün feiaknr p~ yapmazlarsa, Husyaııın Al paya asker çıkar~p. çıkar· ı.klara katlanacağız. Zama 

'l,. f .· llJT·~ ./ l ltalyada ınanyadan bir ınlltareke mıyacağı m"""lesı'?ın aç~k wn kıymetli bir unsur ol· 
1 

ıvı UJ e • ' isteınesi muhtemeldir. Bu· ça münakaşa edıleceğını, duğunu_s!!yliyen Mo!oto· 
l; ş imiz B üg Ü k,, bir s l na meydan vermemek iç~n Hitıerin Husyadaki hare· !un hakkı vardır.» Ameri. 

I},, elde mevcud malwmeııın kntından sonra Mısıra mı, kan lhyeti R1'si dı d!"Di~ 
114. s e ıı d c r u .1 ft." ""' Cebel üttan • mı, l ,,, k i~intı v~·r mu"'mkün oları süratle he k ' roksa t"ır kı"·. 

·• ~ ı:. h . meıı H.usyaya gönderilme- lngiltcreye mi hücum ed~ "fia..:ında bulunduğum 't ~- il rtı i z ~ g d d 1 "' 

ı .. \,, HALK ELil\IJi.,Kl .PAHA si lilzımdır. cıığini kestirmçk henüz heyet f{usyaya yardım için !'••ıııı ~ cunıarteoi günü YI Ki \'METLi EŞYAYA AMERiKA. iN HAH BE mümkün olmadığını, . Rus icııbcden müzakereleri yap ~• ~ıık~radan isken· TAHViL EDI\ OH GIHMESI KiMiN ELiNDE oJ"dulurını birinci sınıf mu· mak iç'n gelmiştir. Bu si· 
,,, l\\Qı,,, llnduğünü haber Vaşington 30 A. A. - harip bir vaziyette tutmak yası bir hadisedir. Arneri· ·~ı~ "'I· p Londra 3J A.A. -ltal 1\1 tb t koncrresirıde A - d b"tü yardı kanı•1 durumu harp huri· teı . li'l1.,~ . urti Müfettişi' ı n a ua · {'\ için icap e ~n u n · 
,, tlıq ı"""'ır mebusu Fah yan gazeteleri piyasada me•ikanııı~lıarbe girip gir mııı silratle yı.pılacağını, cidir. Bununla beraber Na· 
"Utu •tid para darlığından vo muh miyeceği sualine Ilarbiye ı\navatanda teşkil edilen ıileri yeamek için siz~ eli 
I
J. llan" Oğb dün lske-ı J f d d 

1 

J . 

"'tı '• Ş•h . 1 tekir:er tara ııı an mey a· Nazırı ,\!ban Knoks şu ce· ordunun arlık mükemmel ıııizdun gelen yaruını a r~.,. 
1

Ş'e · rırnize geınıiş, t" ·1 b vuıiyetten · ı ı ld' l>uluııacnı'Yız. Uugiln, yarın ~ .. , ko4'' Ve bilhassa o:_ j "" go ırı en u vabı vernıiştır: ve kuvvetli bir •a e ge ı 6 

!leıoiı:ıt·ıg'•leriııi tetkik şikayet etıuekte<lirl•r. Bu:; Haroe girip girmemek ğini, Alman ordusunun ~.,. 1 ve harp dev.ım ettiği müd 
!\.:.r.. c!urı a. artı ~lüfeltişi· şeuu s u r • ·~ıı.. -ı t ı) gazeteler diyor ki: me&.•les··ı bizim clicnizde ı.ı.u k d etini halt\ elın I det,·e yardım la _bulunmak ~l •ıo,,, kş nı Kautaru ' "Halk bir zanıandanbe· değil, başkalarının elinde- de tuttuğunu, hayallere ka için bu•aya ı:eldık. ~6ıncı ri elindeki parayı kıymet· .. • d" ıA doğn olma 
1. ı.ıC&rıı,· .. • r•vııaıı ır. .. pıımanın as. . , 

1

-AI I a 
90

·· re '•o •e K 1 11 eşyaya, mücevherata ve dığını s!lylemış ve . Iran m an ar 
1 R•eıe . ut u Ocak Ült una tahvil ;. etmek ledir. Rus 1 a r a meselesine sözü getırerek ı:. lııı,.. ·~~de p arü vilayet Alt unun gramı 120 lireto de mi•tir ki: 1 tal yan kıta 1 arı t~tıle b 

1 

are heyct1· aza · l 'kt b t ~ n Al· " f R 1 rla ı·yı· do·· -~ıııı trab yilkseldi. Bu harek<;t pıya t~a t, a a c. "Iran meselesinde zan us a ""iltır er huzır bı ılun · l · "' .. ·· 
f" • sada ciddi bir buhran do- nıao geını eı ı gösterdiğiınclıın şikayet e· guşuyor ~~Q aı,,•ltı · . . ğurın•kludır. Mulıtekirltr Moskova 30 .f:: A. - denler var. lluna sabredi· Bcr!in 30 A. A. l~ det ıı~ı '

1

• I ırldoğlu lıir l d ı ı Rus llesmi tebl·ı·g·ı· : '··ı kil k dökme Alman tebliği : ~~ a"ı•r~, l1Jrı.1i11.de l?uldık şiddetle ceza an ırı ma ı· l yorum. 'll'' n • . ·~n . h . . d 

"" • • • (; ' Dün gece bulun ceıı_ ıe k" b r şekılde Dinyeper ne rımn °· h.. '··rt·ııııer nzıunteı·e g"ıde dır." . 1 d cı den ve ço .. serı ı .~ k. h kaA t esnasın 
',. 'I! " • d u INGILlZLEH ITAL 1 AN· boyunca kıtıı ~rırnız u" - l b h ekf tin baş· ğusunua ı are d .. ı,~ •ıatlıık· e bulunacıık maııl& şiddeth çarpışınala yapı an u or ' • da ıtalyan kıtaları a_şm~-~: 1 lkikı oc,k kongre:e LAHLA ALA\ EDJ YOll ra devam etwişler.lır. Bal· kıı tllrlüsünil ben tanımıyo na ağır darbeler indırmış ',.ıı., !el .•ilikten sonra Londı"a 3 J A.A.-ltul· tık denizinde vuku bulan rum. Iran işi muvaffak ol· ve binlerce esir almışbr. 
' ırınıize dönecek· k bir deniz muharebe. ~mı.<l~ muştur.,, lfdva kuvvetlerimiz Har -

yan hulkına verilen e •• 1 k "Bundan sonra Ingiltc· l . .. hinı 
mel< miktarının azalması bir Alman krovazörı e 1 ı kof bölges:nJ•" ~u 
ve son Ingiliz hava lı m· esıro . ~ ., k d Yeri. batırılmıştır. reıı'ııı istilaı:;ına söıü getiren di\onıruı tesı·..,atını agır su. -larl mu"nrısebetile bozulan uu rov Y " " o k uzo··r 6 bııı tonluk Çörı,.ıl istila teşeb·b·ils· ~unüu r"lle bombalamıcıtır .. lngı · 

u 576 k·ş"lik mürdte- önümüzdeki sene ıçınde da ıı·z sahilleriude 8 bı·n· tun • ffi"ııevivatı yükseltmek olup 1 : b t 

" ' batı vardı. IJestıoyerler ha valıiııı b.r şekilde vu~u luk lıir Jngiliz geuıısı a ı i~i n ıtalyanlar uy durma ise 8 JJ ton! u k en y enı bulacağım lalını in ctıncK J u rılınıştır. Dü~naıı tayyare-
bil" tebliğ neşrederek Jngi· destroyer:erden olup 123 zıın olduğunu •Öı !emiştir. !eri üün ııece Alnımıyildıı 
I:z donanmasının mühim b t b l ı ll\GILIZ VE ALMAN YA 

6 
şehre lıllcum cırnış, Ham 

bir kısmım imha ettiklt<ıi ~!~~~ ı::ı~.re~~e: ı bi~ ~~." i\ALILAJ\I ıl!Üfü\DELE burga düşen bonı.balardan 
ni ilôn elliler. lngiliz ga· troyerde hasara uğramış· ED!Ln IJJ{ birkaç sivil ölmuştllr. 
zeteleri bu mevzua temas tır. Londrıı 30 A.A.- Al· unşınan bu hücumda 11 
ederek ltalyanlarlu alay YABANCl HADYO DL'\ manyadaki Iııgiliz a~ır Y• tayyore kaybetmiştir. 
etmekte ve Akddl'İzde ge· LIYE~LEHIN CE:lASJ rnlılarile lngilteredekı Al~ 
rui kafilesi sistemine de· llerlin 29 A.A.- Al· nıan uğır yaralılarının m~ 
vur.n eden Ingilizlerin lt.ııl· man ajansı bildiriyor: badelesi için lıazıı·lıklttr bıt 
van kuvveti hakkında ne Polonyada yabancı rad mişlir. Pek yakında .. Al· 
düşündü~Unü göstermege yo dınlenıe~l~ ş~çlu 5 J manyadaki 1100 lngıhz n 

ld.ğ. · maktadır yaşlarında ıkı 1 olo.>yalı ğır yaralısı Isvir~re yolile kafı ge ı ım yaz kurşuna dizilmiştir. • lar. 

lngiltereye gönderilecek 
ve Ingilteredeki Alman a 
ğ11 yaralıları da ~yni yol: 
dan Almaııyaya ıude edı
lecek!i~ 
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lnsan dimağında altı 
çahşma kudreti vardır .. 
Görmek, işılmek, düşün
mek, okumak, yazmak ve 
söylemek. 

Görmek ve işitmek di
mağa yeni bilgiler getirir. 

l. Okumak bize, başkaları 
11ın ve bizden evvelkilerin 
düşünüşlerini ve sözlerini 
'öğretir. Okumak, görmek 
ve işitmekten sonra düşlin 
ıııek başlar. Düşiinmek 

görülen, işitilen ve okunan 
şeyleri hazmetmektir. 

Hazım olmayan, görüş, 
işiliş, v~ okuyuşlar ınu

ziı· olabilir. İyi pişmemiş 
bir gıdanın mideyi bozma 
sı gıbi. 

Düşünüş, yazı ve sözle 
ifade olunur. Fakat, söz 
yazıdan müessir, onlan 
da mühim ve kuvvetlidir. 
Bir söz bütün bir milleti 

~harekete getir~l>ilir. hır söz 
bütün bir orauyu ölüme 
sevkedelıilir. Sözün \rnvve 
tini kıran hiçbir ~ey yok 
tur. Bir ı:;öz bütün bir ce
miyeti biribirine #atmağa 
küfi geliyor. 

Onun içindir ki, tezvjr 
iftira, yalan cemiyetin en 
mühim felaket amiVoridir. 
Bir jurnalcmın bir iftirası 
bütün lıir aileyi, lıtitiin 
bir cemi}eli mahvedebilir. 
Böyle bir tezvir yilzünden 
bir şehrin aylarca, hatta 
sencleı ce biribirine girdiği 
turiht vakalnrdandır. 

Binaenaleyh; sözün kud· 
retini bilmeli ve ağzımız
dan <,:ıkan lıcr feua ve iyi 
sözün bütün .netayicinden 
mesul olduğunu müdrik 
bulunmalıdır. 

Bilhassa her sözün ar
kusındu gizlenen fikre 
ehemmiyet vermelidir. 

Ş. OGUZ 

ı~tanbuldan verilen bir 
habere göre, tanınmış mu 
hm rirlerimiz.dcn Denizli 
mebu~u Necip Ali Küçüka 
hayata göıl~rini yummuş~ 
tur. i'\ecip Ali daha 49 ya 
şında idi. Unun ZİY,aı ilim 
ve iı fan alenı:miz için ha
kiki bir kayıptır. 

KAYIP TEZKbRE 
Nüfus hüviyet tezkere 

mi kaybettim.Yenisini ala· 
caV,ırnılan eskisinin hük· 
mü yoktur. 
Ulu cami mahallesinden 

A!J!net Şener 
KA lll' ŞAUADE'I Nı ~1E 

Düzcede .Nunıık ,Kemal 
ilkokulunun b~~inci sını 
fından ıı.ldığım şahadetna· 
me~ i kaybettim. Yen isini 
ulacnğımdan eskisinin hük 
mil yoktur. 

Naciye Akgöl 

imtihanla 
memur alı

nacak 

Metriik Mahsulat Satış/at' 

P.T.T. MÜDÜRLüCONDEN 
1- idaremizde mün-

hal maaşlı ve Ucretli me-'. 
muriyetlerle ücretli stajier 
likleye o r t a mek 
tep mezunları ' baka 
ile alınacaktır. 

2- ~lüsabakada 10,9, 
8,7 .No. almak suretile 
pekiyi, iyi derece kazanan 
Jar 15 lira ma~ş veya 60 
lira ücretle memuriyetlere 
6, 5• ~o. almak suretilc 
orta dereced~ muvaffa1< 
olanlar da takdir hakkı 
idareye ait olmak üzerere 
20,25. 30 lira ayhk ücret 
le stajierli klere tayin edi
lecektir. 

3- Staj devre.ginde 
muvaffak olanlar psli veya 
ü~etli memurluklara geçi
rilirler. 

4- ~\Usa9akada mu 
vaffak olanların idare.nin 
teklif edeceğı yerde vazife 
kabul etmesi şarttır. 

5-1faliplerin 788 sayılı 
memurin kanununun dör 
düncü maddesi~deki şartlar 
haız olmakla o'craber aev 
let memuri.,retine ilk gire· 
ceklerin~ 30 _ııışını geçme 
miş olması l~~ımdır. 1 

6- Müsabakaya g:r
mek isteyenler 18- 10-
941 cumartesi saat 13e ka: 
dar ıtvrakı müsbitelerile 
l>eraber Antakya P.1'.T. 
Müdürlük kalemine müra 
caat etmt~lidirler. 

7 - Milsabaka 20 bi 
rinci teşrin 941 pazartesi 
güpü saat onda yapılacak
tır. 

Met uk em .. 
lak StillŞ,I ar 1 
~IONAKASA TE~ID!Dl 
Hatay Defterdarlığından: 

inaniye H:oyünde met 
rfik 30) döntlm tarlanın 
üç senelik icarı 10 gün 
daha uzatılarak ihale 4 -
lJ-941 günic Silal 10 a 
bırakılmıştır. 

i\lubamnıen bedeli iki
yüz liradır.Taliplerin 10) de 
7,5 teminat akça~ile miıra 
caatları. 

HATAY DEFJEllDARLl · 
l71NDA!\: 

Sarılar; Cilnte, Km:su, 
Baksinus, Toprakhisar ve 
Ale'f<ent köylerindeki zey 
tin mahsu leri .l10; gün daha 
uzatılurak ıhule 4-10-
941 gUnü saat 1 O a bıra · 
kılmıştır. 

falip1erin 100 de 7,5 
pey al<~~ile mürucauthırı. 

l:'\GILl'EtlEI)~ TA~K 
l~ lAL EDEN Aı\!ELELEH 

Londra 36 A.A.- Ve· 
rilen mal~mata vöre, Hus 
yaya tank ımilı haftası tam 
bir istihsal naftası olmuş· 
tur. HAU\ Ingiftercifo 2 . 00 
fabrikada çılışan 4 )J bln 
amele lank imalilo m'!ş
guldür. 

Halay Dt fterdarllğ ndan 
.Muhammen 
Kıymeti 
L. K. 

1206 48 
Cinsi 

Portakal 
~liktarı Köyii l\HHAhazat dstıil 

523 ağaçta mürabi hisse.~i 16J865 Adet Nehirli 
ve ziri 

209 50 Limon 20950 ., 
130 20 ~tandalina 1302J ,, 

16 80 Zeytindanesi 210 Kilo 

" 
" 
" 

63 ., 
51 " 
46 ,. 

" 
,. 

,, ,, 
,, 

1562 98 Yekun 
47 81 Portakal 
49 75 Limon 
38 50 Mandalina 

3) Ayva 
2 8) Gardanesi 

24 CO Ze.ytindanesi 
163 16 Yek1ln 

6385 Adet 
4975 " 
385Q " 

15 Kilo 
140 " 
30) " 

Büyiikdere 

" ,, 
., . , 
,, 

59 " 
31 " 
23 " 

1 ,. 

3 " 
12 " 

., 
,. 
,, 
., 
" ,, 

" 
•• . .. 
,, 
, . 

19 20 Zeytindanesi 24) Kilo Asakirli 17 ,, ., ., 
3 00 Gardanesi 15 ı ,, ,, 2 ,, ,, 

22 20 YekQn rıfl 
Yukarıda yazılı üç köydeki metıfık mahsuller satışa çık:ırılmıştır. Talip ola~'-~~tef 

yüzde yedi buçuk terniuutlurile birlikte ihale gr 11ii olun 7-10-941 tarihinde iP 
darhJta miiracaalları 

M !lruk emlak salışl 
Hatay Dafterdarlığmd.m: 
Muhammen bedeli 

Lira K. P.:-J. Cinsi 
2 ıo 00 7 ıs llane 

:\i:ıhdlesi \1 
ıııl 

ı\t ı'"ı)i\hll Kimden metruk olduğu ·' 
Hizkalla Ülle ri uğ. Cimi Yarısı l.;'arı!ar 

,350 00 268 
600 00 ıı 

AııdriyeCirci oğ. Circi •· rıtl 
AJb .. r Bol ya Ço. \lari, Adolf 'fa=1111 " 

Giil M. 
Hanıidiyt-\1. 

" ve Hadolf 
O) 949 Affan M. ıbrahinı Sı-ıyfiddin '' 
03 641 ,, Sarıhu· .\1. Şahin Cabbara '' 

l\A ' ~ 
00 64) ., " 1. " " 4ııis#' 

150) 00 746 ., Affan !\l. Sadık :-;eyfetlin 3 - ırıııf 
Yukarıfo yazılı gayrimcnku1lerin mülkiyeti <u:ık arttırma ile satışa çıkıırıtıl ıO 

tır. 'ı'ulıp o\nnhırıu yüzJe 7 ,5 t rninatiyle 3 Teşrinievvel 94 l cıımn giinfi _:~ 1,10· 
da Odl ~rJurlığ l mur.tc..ı. atl .ırı ve evleri g'kınek ist ~ye ıl ... re ~ltlli ~ınlfık Mı• t 

dürlüğii tarafından. her zaman gösterileceği· 
. ~ 

106'J KlLU SALÇA 
ALINACAK 

Antakyada Gümrük .Mu 
hafaza taburu satınulma 
komisyonundan : 

Taburun seııelik ilıtiya 
cı olan 1060 kilo doo.ates 
salcası açık eksiltme m;ulü 
ıle ihaleye kunulmuştur. 
Beher kilonun muhammen 
fiatı 5U kuruştur. lsteklile 
riıı yüzdt 7 ,5 muvtıkkat 
teminat ak~ı olan 39 lira 
75 kuruşu Gümrük veya 
maliye veznesine yalırmış 

olarak 11,10,941 cumarte 
si günü suat 10 da tabur 
bınası dahilindeki komisyo 
na mu~cııatları ve Şartna
menin komisyonda her za 
man görülebileceği ilan olu 
nur. 

HA;l'AY D~~1J~HDAL{· 
UGl~DAN: 

Bedirhun, .Salaşgüz, 
- Karbeyaz, Haşırbaba, Fır· 

Jakgöz, l lacipaşa ve Kan 
su köylerind~ki kuru üzüm, 
kuru incir ve zeytin mah 
sulleri 10 g-üıı daha uzatı 
Ianık ihale 4-10-941 
güııü saat 1 ) a bırakılmış 
tır. 

Taliplerin lOJde 7,5 pey 
akçasile müracaatları. 
~ -wnıJ 

-reşriyat ı 1üdurü 
SELıM ÇELENK 

C.H.P Matbaası Antakya 
l 

m;ıhsu.' S().fı[actl. 
BATA Y DEFTEHDARLH~l~l>Al\ 

i\1 uhuın men ı'ı 
Kıymeti i\tnıfılı91tı Ura Kuruş Miktarı Cinsi Köyil 

228 
ıııtııG 

37 50 725 Ki. Zeytin Tnrıışma 
17

7 ,. 
30 30 5 5 ,, ,, Büyükburç 1 ~9 " 
76 20 1270 ,, ,. Kurtnıezraıısı 

3
18 ,, 

69 60 1160 ,. ,, Behıtin 80 ·· 
6 OJ ı co ,, ,, Ziyaret 60 " 
8 82 147 n .. J,alunis 2 l •' 

18 UO 3 O ,, Fatikli 4 ,, 
19 8) 330 ı' :: Pas'ıkaya t l J .• (İ' 
266 2 ı 4537 .. Yekun • ~e llı:;,. 

) ukarıda yazılı köylerde bulunan mctrtll~ illl 
neye :.ıit ciııı:ıleri ynzılı ınulısuller ~wık artorıı1cı 1,.. 

.. 

tışa çıkarılmıştır . rilP 
1~, 

Talip olanhınn lOJ de 7,5 teminat ak<;'l~'1 pef1 

tikte 2 - 10 -941 perş nırb günü satıl 1 J ıı / 
darlığa mürucautlurı. ~~ 

Açık Aı ltı.·ma i/esallş 
HATAY DEF l'EHD.\HLIGlı\DA~: 
Muhammen , 
Kıy meli 

Liri! Krş. Cinsi ~likturı 

Buğday 1063 Kilo 116 93 

4 ( O Bur<~a k 40 ., ,. " " 
7 2) i\ohut 72 ,, ,, ,. " 

20 28 Yulaf 312 ,, ,, '' " 
4 74 Arpa 79 .,, ,, '' ~ 

7 98 Kuru incir 114 ., ,, •· 
2 61 Bakla 29 ., ,, ·• 

163 74 Yekun 1ıe' ~"'..J 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı nıal15~il,.sı1 )r 

arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip ola'~J,94' 
7,5 teminatile birlikte ihale günii olan 8, 
tiaat 10 da Defterdarlığa müracuutları. 


