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hlnların her kelime· 
•inden 5 kurut :alınır. • 

Ücret :pefindir . 
ODnD geçen sayılar 

10 ~kuruştur 

l9 Mayıs hayra ~:;r;~::;:0a 
in h F ransaya son 

G ına azır .. ık bir ihtar 
ekı~çlik teşkı·ıa.Ail ve Hal·- Frdnsa Almanya ile işblr-

- liQine devam ederse, A-
~ CtJ • 1 merika Fransa ile mü na-

l ÇOK zengin birer sebatını kesecek 
Pr AMERlKANlN 

1, 19 M.~gra~ hazır Jadıl ar HARBE GIR \1E· 
hrıor bayramı ~.ençlık ve kilatı ogün kışlada büyük :;I ÇOK YAKIN 

ehr l4rıfıııd Tn yurdun spor şenlikleri ve oyunlar Nevyorl 16 A. A. -
Şe tiıniıde da 0 duğu gil ıi la gece için ıki piyes ha· ~ırl ki c b .. "'k Alınanluın Suriye üslerin 

B 
1 ar Ya 1 uyu ha zırlamıştır. den istifade etm'!sine Vişi 

ayr Pı maktad k · c ı· aının fevk !" ır. Hal evı tarafından ha· hükumetinin müsaade etti i 1 ~:Çınesi i ? ad7 eğlen zırlanan pr"gram da ikin- ği haberi üzerine Ruzvelt 
eşkılat Çın \..ıençlik ı 1 Ve H k ci sayfamızdadır. Fransız milletine heyecan 
erıgirı b· aı evi c,.:ok 2
1 

ı ırer 19 Mayıs pazartesi gii· h bir hitapta: bulunmuş· 
r aın, .. ıard Prtıgram ha· 

v ı G nü resmi ve hususi mü es· tur. Bu hitabede Frar.ıa· 
"· ençlik Teş seseler kap ılı kalacl\ktır. nın Almanya veya Ame· 

Su • rikadan birini tucih et -

h ' 1Yedeki ı v.ıbrLS ve Gı· roesı istenmiştir. 
QllQ & ı Ruzvelt bu hitabında 

l meydan f rit adalar!. Je ıniştir ki; 
C.o·l b ·· Fransa ile müstem· 

dz 0111bar• BuMı3ARDl\1AN E- lek~ imparatorluğunu za-
1JtQ d DiLDi 5 ALMAN TAY biri olarak bırakacağına 

liQ" F il e İ.} di Y ARESI (DÜŞÜRÜLDÜ Amerikan milleti samimi 
&hirıe;~~ ızıar Suriye Kahin: 16 ~.A . - Al- olarak inanamaz. Fransız 

narne~erine beyan- man tayyar~leri dün sabal, milletinin df' böyle bır an 
S l\udü er attılar Kıbrıs Ad:ısına hücum e laşmayı göniıl rızasile k·\· 
"'111 dakjt .. 1d6 ~· A. _ derek bazı noktalarıı bom bul edt"ceği ı ıi de akıl al-
·•e <ı~ .. a o· r · b l 1 d ,·~ k · nı~h~"' e F r g enıldıği· a ar atmlş o,. ır. uç · şı maı. 
a ~- 1 1l"ı , ın·k1 ıstin v~ lraka yaralanmıştır . Hasar çok Fransa devlet Reisi 
Br;;ef ı lard h f f ki l 1 Relrnişf a lngiliz a i tir . mütareke şartları haricine 

v ."Riliı k ır. Suriyedtıı Kahire 16 A.A.-- Gi- çıkanııyacağı h~kkın 
' ll?,ıf l . Ons 1 ili <' er, b 0 aslarına rit adüsı üzerinde bugün da bi 'e teminat vermi~t\." 

rı bıldi · aşında kal biiyiık bir hava faaliyeti Ruzvelt, Fransa Al.nan A.I rııınişr - mu • 
hava lnanların ';· . olmuş ve düşman tanare· ya ile işbirliği yaptığı 
fad ln~Yda,,ı 1rıyedeki !erinin hücumu ht:men hiç takdirde Ame:ikadan Fran 

c Cl arıııda · · b' b b \ ·· d · ı k 1 ııaıa lllekte n ıstı. ır asara se ep oma· saya. gon erı ıne le o an 
l11Ril~ı dikk ıte 

1
°lduklan mıştır. buğdayın artık gönderile· 

l{iy11~1 taYYaret 1.nmış ve insanca zayiat yok tur. miyeceğini de ili ve eyle -
ll'ıcyd .. ve °füdın~ı Şam. Bu hava muharebesinde miştir. 
boıııb"tıların1 ur hava 5 Almt\n tayyaresi düşü· Amerikan ıiyasi meha 
·rudrn~·t lırnan e şıddetıe rülnıüştür. fıli Fransamn bu hart!k~ti 
Yarl"1ill~dhkı üç y~~ıniştir, SOL LUM ıNGlLlZLE· ne çok te~ssüf etmekte· 
taııes· e rip ed·ı ~an tay RIN ELiNDE dir. 

ıç1 
de Yakıl ı nuş, bir K h FransaAlmanya ile teşriki 

M~ •lıire 
16 

ınıştır. a ire 16 A.A.- lngi· 
d takil F A.. A liz resmi tebliği; lngiliz mesai ederse garp yıırım 
•tıy0r raıısıı A· · - kıtalarınm yaptığı ımibim kürt-sindeki Fraııı;ız müstc:m 

ta'-·: Jaıısı biı. b" lekeleri Amerika tarafın · 
~lir r:- '"'Şanı . ır hareket nt>ticesinde 

. r rıt 1181 "alıai l Hıııkaya geçıdi ile Sol- dan işgal eclılecektir. Şa 
~·~ uları r:-llara İltihaka up Ium şehri Alman ve ltal· yed General Veygand, 

• ~rırıd.. rre.tısı.. et. k . . b rıı t -..n l( tr ~ general yznlardan zapted\lmiştir. Vişi hü umetının u un -
s .. aş'Ya Uııun · düşman ağır ztyıat ver- laş .ıasına karşı koyarsa 
Utıyc ıı beya ımzası- k d. . • d 
tılını"tş lıitler· nıtameler miş ve bir miktar esir a- en ı srne azamı yar ım 

k v ıt 1 •• lın. mı.ştır. lrakte vaziyet 18 yapılacaktır. Dakarın Al· 
lllruııu . uıeriııe k f d :ııdc A. n bu b mdır Haaeşistanda manlar t ra m arı işgali· 

deki L lıtıilnl eyllıınam il•·ri harnketimiz de- ne müsaade e::lilmiyecek · 
· . ı. a\t lltın \.' e - f 181ıfacıe 11 ınl'y(j vUriyt!. vam etmektedir. Dün ıap ır. 
ad.. et ... 1 .. 1 '. nlarınd ted"ıle d.. .1 . Bu vazivete göre. A· " et " " .. a n uşman m~vzı erm J 

lı ,,.._ 1lleııin tıııc ""'U 11 de 'k· b m::ri!;amn harbe uirır.ek 
"''; l ç k .. 1 sa • 1 ı atarya topla mü· 6 

~ektce v Olacağ~ ı"fkena bi.r hım miktarda harp mıılı;e ıçın kati karar vermes\ 
;1upı Aı Peıcnir: redil . nıesi iğtinam ol~nmuştur. çok yaklaşmıştır. 
ltı Y Ptıg ltıtıılarla . tlası( ve 500 Italyan esir edil- Amerikaıaın bugünkü 
A ~tadır.' ha.Ytetleışbirlı. nıiştir. şartlar içinJe nasıl bir in 
p llııraı D G~neraı soru\. kişaf göstereceği hakkın-
~ ct~ıiı1 u flrlanla ,,

1
Katru nin asla me ul tutul am~ya da sarih bir şey yoksa da 

lın-• U t.: ' ' at ' c.a~ıtn ve Vı" ş'ı l1u"kuA metı' - t k h · · "'tıı F Ytrefs· e§al ar ı aru~ gırmesının 
'ftrıa12 :1 . b~re ı.ın hiç bir zam ~ n Fran· çok yokın olduğu anlaşıl· 

11•1lt:ti • b~Y•. temsil eylemedigini maktadır. 
ıldırınektedir. Diğer laraflaıı vaziyet 

Frans&z- Al 
man işbirıiği 
hakkında 

BERLıNDE HENÜZ KA 
Tl BlR ŞEY SÖYLEN

MiYOR 

ı Hesin bir sulh 
teklifi içiıı 
geldiği anla 

Berlin 11 A.A. -Yarı 
resmi bir m~mbadan hil<li 
riliyor: Alman :-Fransız 
müukeı e!eri Bed~mlc-ki 
yabancı gaıeteciler meha 
filinde tedll.ik edilmekte· 
dir. Alman Hariciyt> Ne· 
zıreti bu hususta sorulan 
suallere şu cevabı ver• 
mişlir: 

Müzakereler henüz so
na ermemiştir. Bır Al· 
m11n -Fransız anlaşmasın

dan bahsetmek tamamile 
yanlış bir şey elur: 

ALMANLAR NASlL IS 
TIFADE EDıYOı LAR 

Londra 16 A.A. - As· 
keri sözcü suriye üzerin· 
den ı~aka geçtikleri anltt· 
şılan Alınan tayyareleri· 
nin hemen taaıamile bom 
bard!man tsyyareıi olduğu 
an:aşılmaktadır. Bu tayya· 
reler ıralca giderken Suri 
yedeki hava meydanların· 
dan istifade etmişlerdır. 

Rıyak ve Halep hava mey 
danları istifade edilen bu 
meydanlc&r arasındadır. Al 
mırn tayyarelerinden bir 
kaçının Suriyede kalmış ol 
ması mubtem :ıdir. Bu tay 
yarelerin faaliyeti üç veya 
dört gündenberi devam et 

ınektedir. Raşit Aliye tem· 
sili yardım yapılmışhr. 

IRAKA HARP MAL· 
ZEMESJ liÖNDERlUYOR 

Kahirt- 16 A. A. -
Müstakil Frur.s1z Aianınn

dan: 
Hafif tanklarla ıdiğt'r 

harp levazımm Suriye top 
raklamıdan lrak istikaıne 
tin"' doi'ru gittiği görül -
mü~tür. 

böyle devclm ederse. • A
merikanın Vışide~i sefiri· 
ni geri çağırması beklen· 
mektedir. 

BAHRlYE NAZIRINlN 
NUTKU 

Vasington 17 A. A. -
Bahriye Nazırı Knoks 

bir nutuk söyliyerek de • 
miştir ki : 

·• - Vişi Almanların 
peoçeşindedir ve kendi 
iradesine malik değildir. 
Hitler Vişiyi avucunun 
içine almıştır ve muğlUbi
yetiııin cezyesinil örlenıelc 
tedir. 

şılıgor 
FAKAT , INGıL YERE 
ŞIMDı HERH6.NGIB1R 
SULHU KABUL EDE 
CEGE BE.NZEMlYOR 

Loııdra 16 A.A·- Dip 
lomatik lngiliz mehafili, 
Hes~in lngiltereye:bir uz· 
laşma teklifi yapmak üze

re geldiğini beyan ve te
yid dınektedir. 

H~ss Hitlere karşı l\S· 

la isyan etmemiş ve Alman 
ya ile hıgiltere arasında 
bir sulha varmak isti)'f"ll 
samimi bir r.asyoııal sos· 
yalist olduğu nı söy(em:ş. 

lir. Kendisi, dolaşan şayi· 
alar hilah .. a medeniyet ve 
lngilte re içi ıı tehlikeli gör 
düğünü ve lngiltereye bir 
t.izrnet için sulh t<:klifini 
yaptığını söylemiştir 

Pek tabiidir ki lngi · 
liz me11afili buna kanma 
ımşlc1rdır. sHes bu hizme· 
ti lngiltere için değil Al· 
manya için yapmıştır. 

Hess ister kendiliğin
den gelmiş veya isıer 

Hitler tarafından gönde
rilmiş, olsun şur<tsı muhak 
kaktı:- ki harbin istikbali 
hakkında Almanya.la ~Ü· 
yük bir end:şe mevcuttur. 

lngilterenin sut ı u ka
bul eımesi ışıne gelince: 
Almanyadaki Nazi ~efleri 
hayale kapılmatadırlbr. Uu 
husustc1 Hess sarih suret· 
le aydınlatılmıştır. Hess 
bir müzakereci gibi değil 
bir harp esiri muaıaıelesi 

görecektir. 

Mısırda 
İngilJzler taarruza geçtiler 

Kahire 17 A. A. -
Beş noktadan ç&tal halin 
deki düşmnn tllarruzunu 
tardeden lngiliz kuvvetle
ri Sc Humu alJıktan ~onra 
bu şehrin 80 kilometre 
cenubunJaki ct?eçidi de e· 
le gt'lçirerek ileri hareke· 
devtım ~tme ktedir. 

Alınan esirler ve mal-
zeme hakku.da henüz tal 
silat gelınemiştır. 
lRAN-IRAK MÜNA· 

SEBATI 
Bağda~ 17 A.A,- Al

man ajansı bildiriyor: lr~u 
hükumeti lrak ile iktisadi 
münasebahm arttırmak ı· 

çin Bagdada bir li<·aret be 
yeli gönd erıni~tir ~ 
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Belediye asri bir hal inşası 
için tetkikat. qapıgor 

Bunun için lazun olan para, Belediye 
ye ait b"azı akarların satıımasile 

temin edilecek 
Tit-l~diye, ıehrin en 

rnuhrem ve en müstacel 
ışlt'rİııden biri olan bal 
,11e~(")e3İ üzerinde durmak 
ta Jır dugenkü meyv4 ve 
s ... n... S:atış yeri olan kö · 
mur anıom feci vaz\yeti 
hr~ısında Belediyenin bu 
mrsele üzerindeki bassa . 
sıyctıni yerinde görmek 
l~z rnhır. 

Ayni yehle asri bir 
bal iıışaaı için bir proje 
hazır Jıımak üzere tetkika· 
ta ba•lanmıştır. Bu tctki • 
knt•n eaasmı şu noktalar 
teşkil etmektedir : 

r(ömür bananın civarın· 
d!!ki köşker dükkanlarile 
nıunıan 'pazarındaki dük 
laıılar istimlak edilecek .. 
\'C bir geniş saba üzerin· 
de 50 - 60 asri dükki· 
nı nıubtevi mükemmel biı 
hal meydana getirilecek • 
tir. Gerek istimlak ve ge· 
rek inşnt için liıım olan 
para, halen Belediyeye a· 
n olup n irad eden aku 
ı .. , ıı. aatılmasile temin olu· 
ııa :ak ve bu para kafi 
g ınıt'Ue hal'ı ı varidab 
beıedıyel("r bankasmıt kar 
şıhk gösterilmek suretile 

Valimiz 
BU SABAH ISKENDE 

RUNA GiTTi 

Valimiz Şükrü Sök· 
m~nsüer bu sabah refaka· 
tinde Maarif Mü :iürü Rifat 
Nejdet Evrimer olduğu 
halde teftişlerde bulunmak 
üzere lskenderuna gitmiş· 
tir. 

Bursada 
KOZA FIA TLARI 
BursaJpek kozası fiat· 

)arını günü gününe bildire· 
cegımızı vadetmiştik. Bu· 
günden ithbaren Bursa 
ipek ~ezasını kur deJik 
h ve baş boza f iatlarım 
verı)oruz . Dünkü {;atlar 
~u ıd : Kuru ko:anm kilo· 
:ı ~i5 delikli koza 250 

ve haş koza 121) kuruştur. 

tam tmlanacaktar. 
ln5a edilecek bal hem 

Belediye için mükemmel 
bir gelir kaynağı olacak 
ve hem de iuıyvun gübre 
teri arasında satılan mq 
va ve eebıeleri temiz bir 
yerden gönül ferahlığile 
yiyecegiz. 
KANT AR RES \111 KAL· 

DlRILDI 
Bt>ledi ye mey va ve aeb 

ıe hıanındaki kantar res· 
mini kaldırarak tarb işini 
bayilere bırakmak ve bu 
işi daimi kontrol altında 
bulundurmak tasavvurun· 
daJır. Bu suretle Beledi· 
ye kantar memurlarile ci· 
bayet memurlarından tasar 
rur yapacaktır. Kantar res 
mi yerine işgaliye resmi 
almacak buşekilde gerek ba 
yilere ve gerek halka ko· 
l"'yhk temin olunacaktır. 

BELEDlYE. MECUSi 
DÜN TOPLANDI 
Belediye Meclisi dan 

öğleden ıonra ll>planuak 
müzakere sine• devam ec • 
nıiştir. DünkÜ toplantıda 
su ve elektrik mes~l~leri· 
le diğer meseleler konu · 
şulmuştur. 

1 lf şa edilen 
Bir sır 

1NG1L TERE FRANSA YA 
NE KADAR ASKER 
GÖNDERMiŞ Ti? 

Londra 16 A.A.- ln
giliz harbiye nazareti ge · 
çen seneki asker zayiatı· 
na ait rakamlerı ifşa eden 
bir istatiıtik neşretmiştir. 
Bu istatistiğe göre, harbin 
başından ·geçen seııe 
haziranına kadar Fran 
saya ğönderilen lngiliz 
askerlerinin miktarı 43"/ 
bin kişiden ibarettir. Bu 
askerlerin 384 bini )ngil· 
tereye dönmüş Vt: 40 bini 
Franaada kalarak ~sir ol· 
muştur. 

TURIZIM OTELiNiN BAH" 
ÇESl GERiYE ALINDI 

Yine geçt'!n sene Nor· 
veçe gönderilen lngiliz 
askerlerinin mikdarı 23800 
kişi olup bunlarm 22600,: 
ıü lngiltereye dönmüş ve 
26 nefer esir dü~müştür. 

Turizm otelinin on 
hp1sırııo öuüı deki bah· 

çeden iki buçuk oıetrelik 
bir k11m' caddeye veriimiş 
ve bu ıuretle hükum~t cad 

.. desinde bir çıkın ta teşkil 
eden bu kısım ortadan kal 
ıcarak cadde genitlemiştir• 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matbauaANTAKY A 

AÇlK ARTTIRMA. 
Antakya icra memurlu· 

ğundan: 
Haciz altına ahnup pa· 

raya çevrilmssine laru ve
rılen ve ehli vukuf marif e-
ti le (280G) f ürk evrakı 
nakdiyesi kıymet takdir 
edilen 4 üncü mıntakada 
19 numarala bir evin tema 
mı açık arthrma ile 9-6-
941 paıarteıi günü ıaat 9 

19 mayıs Gençlik Bayramı Program'., 
Büyük Kurlarn' Ebl' cli • Ş~f ... At türkün Tür!c Vatan -1e istiklalini koruına~ ~. 

Anadolu topraklarına ayak bıı-ıtıklannrn yıld)nümü olan 19 mayıs 1941 p• 
sı günü bütün Türkiy~ için Gençlık ve Spor bayramıdır. 

Bu bayramıt ve merasim~ ait program aşagıd~ tespit edilmiştir; 
1- 19 ml\yıs 1941 pazartesi günü sabahınd :rn itibar("n bütün resm~ ~eııt' 

susi binalar gündüz bayraklarla ve Parti l-ayraklarile süslenecek , şehrıl'1 
telif yerlerine t~klar kurulacak ve dövizler asılacaktır. •

0 
Gece bütün resmi ve hususi bınıılar r.lektrikl(" tenvir edilecektir. Dük~~if 

mağazalar ve nakıl vasıtaları bugünün ma~asına uyguu o!arak :süslenect 1 
2- Ogün saat 8,30 dan itibaren kız ve erkek liseleri, sporcular, e.s~.~-~ 

şekkülle-i ; Belediyenin )nünden ge\~ecek ve burada okul'ar ve her teşektcll ac 
di Şef Atatürkün yükst'k ve aziz hatıras111a hürmeten büstün: çelenkle:- k~Y i 
tır. Her okul ve her t~şekkül büste çelenk koydul<tan ve hürmet res(IJ•ll 
ettiL:ten sonra hemr.n mersısim sahasına gideceklerdir. !it 

3- Bundan soora kız lisesi, erkek lisesi, ilkokullar sıra ile ve ti0158 'e 
Parti ve halkevi Pl\rti l>ayraklarile, esnaf teşekkülleri "Her esnafın 1JJt'

5
,, 

temsil edici surettt!,, saat tam 9,30 del krokide tespit edilen yerlerde (IJ(\' 

mış olacaklardır. . . . . ,ir 
4- Saat tam 10 da y,,Jimiz yananda mevkı komutam, Parti Reısı, Mall ·ı 

durü olduğu halde toplantı yerine gelecek, talebeyi, sporculuı ve teşekk" 
sel~mladıktan sonra tribündeki yerini alac11khr. bl 

5 - Bunu müteakıp borunun "Ti,, işareti üzerine Bandonun İştirakile t•~~ f 
sporc.ular ve sabada hl\zır buiunanlar istikliil marşını söyliyecek ve tam 
da bayrak çekilecektir. .. .. .. . _ . ~et 

6- Bunu müteakip bir sporcu yenç 19 mayıs gununun tanbı kıymeti ~ 
ruı1 bu ulusun kabiliyet v~ karckterini yükseltmek hususu ve yurt ~müdaf• 
oymyacağı rolü tebarüz etti;ecektir. . w •• _ jjtle' 

7- Söylevden sonra başta talebe buıunJugu halde butun teşekk 
0

, ~ 
limizin ve hal km önünden ge-;it resmi yapacaklardır. «Geçit resmi her •P ~; 
veya okulun spoı ca ve talebe savıamı ve muhtelif spor şubelerindeki~ 1~J 
derecesini gösterecek bir fırsat vermiş olaca~hndan bütün okullar mümku1'1 ti-~ 
kıtdar fazla talebe ile ve spor klüplerinin tekmil mevcullarile ve en ınu!ıtde / 
sait ve mölzemelerile geçit resmine katılmaları iktiza ~der. Geçit resoıırı ,~ 
cular , futbolcular ve diğer ş1.,beleri t~msili şekillerle ve halkan spora olafl 
m arlbracak intizam ve mükemmeliyetle geçecek tedbirler almalıdırlar· 

1 
,,l 

8- Geçit resmini müte~kip atletik hareketler ve ~iğer oyunla~. yapı ;'il 
9- Merasimin hitamında talebe, sporcular ve dıger teşekkuller 

muntazam bir surette ayrılacaklardır. şebi 
10- Öğlede'\ sonra t.ılebe ve ~porrular arasınd rn seçilec

1

ek ~.eyetlet öıaı' 
ve hastahaneyi ziyaret edeceklerdır. S!iat 15 tc lskenderunua bolge '/ 
kayık yarışları yapılacaktır. ,lı~ 

11 - Akşam saat 21 de Gençlik Klübü temsil kolu tarafmdan Klüp 1 i~' 
d~ "Sanc!lğın Şerefi,, ve ·'Aynaroz Kadısı,, piyesleri temsil edilecek, (IJLl

5 

"ameresi veril.~cek ve ı_n~lti uyurıl~r oy~ar~_acaktar. . .. . e~e~~fı 
12- Bu musamere ıçın Gençlık Klubunden ayrıca drtvetıy gond~rıl , Y' 

13- Gündüz sabada inzibati tedbirleri aimağa Emniyet Nüdürıüğii ~ j 
yet JendarmR Komutanlığı memurdur. ~~ 

Suriged1: emlii.ki olan/tir " Kum i~~ 
Hatay VilsY btl 

VILA YET MAKAMINDAN : J 

1- Suriye hudutlan dahilinde emlak ve araıileri 

bulunan vatandaşlarımıza F :ansız makam ah tarafın· 
dın bir ıene müddetle vize verileceğinden vatandaş· 
larımıznı aşağıdaki izahatı Antakya şehrinde bulunan· 
ların M ~ı kez Baş komiserliğine ve köylerde bulunan· 
ların da nahiye Müdurlüklerine ve kazada bulunanla· 
rında kaza kaymakamlıklarına müracaat etmeleri 
için gazetenizle ilan tdilmesini rica ederim. 

2- Adı geçen makamlarca yapılacak listelere 
Vatandıı~larımızın şu izahatı vermeleri lazımdır. 

A - ismi, ikametgahı, Eml3kini11 Suriyede buJuıı· 
du~u mahal ·.arazisinin vüs'at:, 

B- Heraberlerinde götürecekleri drad .. aileleriniıı 
adet ve isimleri. 

7 BEYıvlR ALINACAK, 
Antakyadu Gümrük 

muhafaza taburu satın al· 
rna komisyonur•dan : 

Taburumuz İyin yedi 
b:tş mekkare ~ eygiri satan 
ahnacakhr. Beygirlerin 
boylan 1.3 ila 1.35, göğüs 

çevreleri 1 .42 olacak yal#· 
ı 4 le 8 arasındu buluna· 

cakhr. Pazarh!a iştirak 

dan 11 re kadar dairede 1 
birinci arttırması icra edile· 1 
cektir. Arthrma takdir 
edilen kiymahıılOOde75ini 
bııl<luğu sur tte alıcı namı 
na ihalesi yapılacağı aksi 
takdirde son arthuıım le· 
ahhüdü baki kalıınk şartile 
10 gün uzatılarak! 9-6 -
941 perşembe günü 4yrıi 

saatte ikirıci arttırması ya· 
pılactkhr. 

Dellaliye rüsumu ve la· 
pu masrafı alıcıya ait ol· 
duğu ilin olunur. 

~tmek isteye ıılerin 23-5 ~ 
941 cumartesi günü saat 
ondan itibaren hı rgiin ko· 
misyouumuzıı muracaat el· 
meltri ilin_ olunur. 

1 V·ı~ dll J ı ayet 1 ,,ı 
şöselerde kuH8111r,e 
re (1000) ıJle ,0,' 
ocaklarda ko0~~ e 
ihzuı tekrar av• 
ye konulmuştu~: 
2- Keşif bede'. 

1 

liradır. . e~'I, 
3 - Bu işe aıt. Je 
fıa Mü-iürlüğ;io 
bilir. 2~/ 4- Eksiltme t l 
Cuma günü sıi• ~ 
takya hükucJ1et ~JI 

od•BI 


