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SAYISI 2 KURUŞTUR • 

yeti, sizle re milli müdafaa 
hizmetlerinde gönü!lü has 
ta bakıcı olma!<, asker has 
tanelerinin muhtelif ser-
visler;nde çahşmalc , ordu
nun ib tiyacı olan malze • 
meyi hazırlamak ve dik · 
mek için Ankaradaki ilk 
tecrübe ile muvaffakiyelli 
imkanlar hazırlamış ve 
rebl: er olmuş bulunmakta 
dır. 

Her şahirde buna ben 
z~r imkanlar vardır. Bü· 
tün Türk kac.ltnlarmı, ce
miyet hayatına yararlı, 

milli müdafaa hizmetl•rine 
hazır olmaya davet ediyo· 
rum. 

Yar.Jım sevenler cemi· 
yeti hami Rei~i 

Mevhibe İnönü 

DÜN TuPL~NARAK 
HARiCİYE VEKiLiMi· 

ZlN ıZAHA TlNı DiNLE.Dl 

Ankara 6 a a.- Cüm 
huriyet Halk Partisi Bü~ 
yük Millet Mf'clisi Grupu 
bugün öğtf"den sonra top 
lanmıştır. Celso ıaçıhr aç•l 
maz kürsüye gelen Harici 
ye vekili Şükrü Saracoğ· 
dünya vaziyeti hakkında 

grupa izahat vermiş ve bu 
izahat ittifakla tasvib olun 

Türkiye-Iran 
.... arasında 

• 
l LHudutlarda asayiş ve em· 

niyetin muhafazası için im· 
Zdlana'1 anlaşma meriyeta 

girdi 

Ankar11 6 A.A.- Tür· 
kiye ile lran hükumeti ara• 
aında hudutlarda asayış 
Ytı emniyetin muhafaza ına 
dair 8 birinci kinun940 da 
Tahranda iki de~lt m rabuı 
ları tarafından imzatnnan 
protoknı 4 Mayıs 941 tari· 
hin de Tıürkitc bü yı.i ~ elçi· 
sinin İran hariciye nanrı· 
n1t verdigi nota İle mezkür 
tarihten itibaren nıeriyet~ 
girmiştir. 

program tanıim olumak· 
tadır. Bu program y rın 

\ 
ikm l edilerek ilan edile· 
cektir, 

lngiliz Ha
ricigt:: Nazırı 

DUN AVAM K.\MARA 
SINDA ÇUK MÜHiM B!R 

NUTUK SÖYLEDi 

Londra 7 A .A.- A· 
vam Kamarasının dünkü 
içtimaıuda harp ve : Orta· 
şatrk vaziyeti hakkmda 
mün,ıa kaşalara başlanmış 

v~ Hariciye Nazırı Eden 
kürsüye gelerek uzun ve 
mnf assal beyan&tll\ bulun• 
muştur. 

Son hadiselerin az çok 
nazik bir vaziyet doğurduğu 
nu beyan eden Eden: 4 Bu 
rada h~rşeyi tımamile a• 
çık olarak konuşamıtyız. 
Çünkü yalnız değilız ve bi 
zi burada lıaşkaları da 
dinlemektedir , Söyliyecck 
çok şeylerim J var. Fakat 
bunların hepsim açık açık 
ıöyli)·cmem zira düş 
mana bu suretle yardım 
etmiş oluruz,, demiş ve ha 
diselerin Lhülaaasmı !"yap• 
mışbr. Nazır Almınyanın 

d$lba geçen sene Roman• 
yayı İşlal ederek Balkan· 
lırda adım adım ilerlemek 
ılUretile Yugoslıv)•ayı ·çe
virmek, Y unanistımı bo· 
yunduruk altına almak ve 
Turkiyeyi barek,.tsiz bırak 
mak su .. etile Akd ... niz· 

de lngiltereye bir zarbe 
indirmek istediğini Arna• 
vutluk harbi esnasında Yu 
nan ordusunun gösterdiği 
emsalsız kabramanlığt be· 
yan etmiş ve Trablusgaı p 
harekatına geçmiştir . 

Eden İngiliz kuvvetle· 
rinin geçen şubatt* nıçın 
Bingaziden trablusgarbe 
doğru harekete devam ey 
lemediğini izahederken,bu 
nun Yunanistana yardım 
için oradaki kuvvetlerin 
geri çekilmesi mecburiye· 
tinin sebep oMuğuou Yunan 
hükumetinin daha 8 şubat 
ta lr.gilte•eye bir nota 
göndererek ltalyan taarru 
ıuna oldugu gibi bir . Al· 

(sonu 2 inci sayfada) 

İraktaki ln
giii z meııfa

atleri 
Herhaugibir uzlafmaya 
mOaait olmıyacak dere

cede mDhimdir 
Lündı a 6 A. A. -

Taymis gazetesinin diplo· 
matik muharriri yazıyor : 

Türkiyenin İngiltere 
ile Irak arasmdalci ihtilafı 
sulben halletmek için yap· 
tlğı tavassutun lngiltere ta 
rafından kabulü içiıı evve 
ia lraklılarınt-lebbı.niye ta 
raflarından derhal çekil • 
mesi lazımdır. lngilterenin 
Ir,.ktaki menfaatleri her • 
han~i bir uzlışmaya mü · 
ı.tit olınıyacab derecede 
mühimdir. Biz meşru men· 
faatlerimiı:i korumak için 
çalışıyoruz. Almanya 
göz koyduğu Irak petrol· 
terini ele geçirmeğe mu 
vaffak olspyd1, buraÖ>tn 
Filistin ve diğer mmtaka· 
ları da tehdit edecekti. 

Almanların askeri plan· 
ları ahlacele hazırlanmış 
olanlardan değildir. Bu 
plan st~nelerdenberi tel • 
kik edil~rek vücude geti· 
ritmiş ~eylerdir. r 1 .. 
lrandıt büyük t 

sarfederek hatta • 
nıo şimah garbisindeki ka 
bil,lerle münaaebat bile 
teais eylemişlerdir. 

ALMAN TAYYARELE 
Rl lRAKA GITMEMlŞ· 

Londra 6 A . A. -
Askeri sözc!i Alman tay· 
yare ve subaylarının lra · 
ka gelmi\· old ıklırına du· 
ir emarf'."ler mevcud olma 
dağını, halıhazarda lrakm 
modası geçmiş en çok 
120 tayyareye malik bu · 
lunduğunu söylemi ştir. Bu 
askeri sözcüye göre Heb 
baniye etı afındak.i vazi)et 
biraı güç ve naziktir. 

Suriyede [ .. c.k bukume 
ti lehine ve lrıgilizler a · 
leyhine nümayişler oldu · 
ğu b\ldiril mektedir. 

Pasif korunma de
nemesine hazır- . 

lan alım 
He:- zaman oldugu gibi bu günlerde pasif korun· 

ma denemesi tekrar edilecektir. 
Alirm işar~ tini veren düdük sesi duyulur Juyulınaı 

\•azife far vatandaşlarm dernal vazifesi baıma. ko~ma· 
ın ve ba\kın da ıüln1nla m<1fruı ııimaklısra ııılenme· 
si lazımdır. 

Çarşamba - ·.-..------Abone .. rtlaM: 
Dahilde yellığı 5 lir. 

Yabancı meml•ketlere 
8 lira 

lılnların her kelim•· 
alnden 5 kuruf:ahnır. 

Ocret P•findir . 
C3Dn0 geçen sayılar 

10 . kuruftur 

ltalyan rad 
qolarında 

ıRAK MESELEStNE:DA 
ıR tKl YOZLU PROPA· 

GANDA 
Ankara 6 (Radyo ga• 

zeteıi) -lta1y~n radyola 
rı son 1rak hadiseleri mü· 
naaebetile arapça neşriya• 
tına hız vermiştir. Bu a· 
rapÇl:l ,neşriyatta Ualyan 
radyosu, SıJa~ad Pıtklına 
bağlı olan Türkiyenio Irak 
hükumeti lehine müdahale 
de bulunması icabedeı ken 
lrak aleyhine lngilizlerle 
iş birliği yapmığa çalıştığı 

s t>ylenmektedir. Diğer ta· 
raftan .. yni radyoların ltal
y1anca neşriyallarında ırak 

hadiıele:-inin Türkiyede 
büyük bir alaka ile takib ~ 
edilerek lııgiliz aleyhdarı 
bir cereyan doğurduğu bil 
dirilmektedir. 

Fransız -Al-
•• •• man goruş 

mel eri 
MÜSBET B1R SAHA- ..ı 

YAMI GiRiYOR? 
Vi~i 6 A.A.- Amiral 

Darlan düo akşam tekrar 
Parise gitm· ~ ir. A iral 
Darlan Viside }'ntı.ı.. M • 
reş~l Petenle görüşmüş ve 
Paristt' Alman ricalile yap 
hğı müzakerelerin neticesi 
ni kendisine bildirmiştir. 

Alman tekliflerinin tabri· • 
ri bir vt!sikaya ~bağlanmış 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Mart'şal Peteo de cevabı· 
nı tahriri olarak vermış· 
tir. BundanAlman - Fra n 
sız görüşmelerinin sarih 
bir mahiyet aldığı anla· 
ş1lmaktad1r . Fakat teklif· 
lt!r hakkı11da hiçbir şey 

öğrenilmemiştir. 

SON 04KIKA 

Irak Milli Mü-
~ 

dafaa~=Nazıri 
ANKARA YA GELlYUR 

Bağdat 7 A.A.- lrak 
Milli Müdafaa Nuırı 
Ank&rayı ziyaret et· 
,11ek üzere buradan ayrıl· 
dığı bilctirilmektedir · 

lngiliz kabinesi Lordlar 
Kamarasında itlmad aldı 

Londra 7 A. A. -
Lordlar Kamaraaıncia hü~ 
kumet söz.ıüsünün harp 
vaziyeti hakkındaki beya· 
na tından ıonı a Kamara 
ittifakla hükumete itimıul 
beyan eylemiştir. Avam 
kamaruında müzakereler ı. 
devam ediyor. 



---------------~~~---------..... ~~----~~~~----~-------~~~~~~ 
insan Mabud 

BÜ GECE. TEMSİL 
EDiLECEK 

Sadi rek tiy,.trosu dün 
akşam ikinci temsili oh;n 
"Süt Kardeşler,, Vodvilini 
temsil etmi i:-. Bu gece 
şehrimizdt. lk defa ola· 
rak "insan Mabud" piye• 

si temsil edilecek lir. 

Eserin üç perdesi E· 
bedi ş .. f Atatüdcün yük

sek huzurunda oynanmış 

ve takdirlerini kazanmı~tı. 

Buna iıaveteten "Kılı· 
bık,, komedisi temsil edi· 

lect>ktir. Bütlin ok\.l)Cuları 
mı:ıa tavsiye ederiz. 

Kayseri ta
kımına qe

·nildik 
Futbol grup birincisi Kay· 

eri oldu 
Adanada yapılmakta 

olan futboı grup birinci· 
likleıri müsabakası sona er· 
miş ve son ma~ Hatay ta· 
kımı ila Kayseri tak.mı 
arasında yapılmışhr. Eu 
Maçta Kayserililer Hatay· 

'"lılari sıfıra karşı dört sayı 
ı le mağlup ederek grup 
birinciliğıni kazanmışlardır 

Milli pi9ango 
Birinci ke,ide bugün 

çekiliyor 
Mili pi~ aııgonun 7, inci 

tertip birinci keşidesi bu· 
gıin •aat 17de çekilecektir. 
Kazanan numaraları yarin· 
ki sayımızda ok·•yuculars · 
ımza bilriirecegiz . 

Irak Alman 
gard&mznı 
istemedi 

Alman filolarının İraka 
gittiği haberi de yalan 
Lolhfra 9 A. A. 

Taymisin diplomat k mu• 
habiri yazıyor : 

Irak hükumetinin Nazi 
teşviki ile Alm.ım hukume 
tinin yardımını istediğine 

dair olan haberler teey • 
yüt etmec. :i gibi, Alman 
hava filolar mm da Suriye 
den geçerek lraka gönde· 
rildiği haberleri de teey· 
yut etmemiştir. 

Raşid Ali ~Ür&tle mağ· 
lup edildiği ı takdirde Al· 
manların müdahal~sine lü· 
zum kalmadan bu mesele 
lıalledilir. lrak, logiltere • 
nin orta şarktakı kuvv,..t· 
!erinin en ,.mühim benzin 
deposudur. Bu memleket 
Türkiye için de bir isti • 
nad noktasıdır. Alm .. nlar 
hem Musul petrolleriıı i al· 
mak ' e hem de T5rk ' ye 
yi çe\'irınek niyetindedir • 
ler. 

' eşrıyat Müduru 
Selim ÇELENK 

C.H.P.watba.iıAN fAKY A 

lngiliz Hariciye 
Nazırı 
Başı 1 'incide) 

man taarruwna da tek ha 
şırıa bite kalı;a şiddetle mu 
kavemete karar verdiğini, 
bunun üzerine Bingazi ha· 
re ketinin durdurularak 
Yunanistana yardıma ka· 
rcır verildiğini, Yugoslav 
yanın birçok ihtarlara rag 

men seferberlik hususun· 
da çok geç kalarak Al· 

man ilerleyişine mani o· 
lamad1ğım , fakat Yugos 
lav milletinin aldıgı kara· 
rın ehemmiyetinin çok bü· 
yük olduğunu ve bu dev· 
lelin istiklalinin iadesi Lak 
kmda lngiıtereniu kati ka· 
rar vermiş olduğunu ve 
l>U kararın y~rine getirile 
ceğini ve kendisile Harbi 

ye Nazın ve Ortaşark Baş 
kumandırnı arasında 1hti· 
lif çıkhğt hakkındaki ' ha· 

berlerin kati bir uydurma 
olduğunu söyledikten son· 

ra sözlerine şöyl :levam 
etmiştir: 

" - Ortaşark .seyaha· 
ti esnasında Türk devlet 
adamlarile müzakert- ve 
temas fırsatını buldum. 
Müttefik devlet sıfatile Yu 
r.anistan hakkuıdaki µlan· 
hmmızdarı Türkiyeyi hu· 
be rdaı· ettik 

Türkiye. 1 berhangibir 
tehdit Vt"ya hak ve müt· 
tefiklerine yapılac•lc bir 
tecavÜzt' şiddetle karşı 

ko)'mak hususunJ • Turk 
devlet aJamlurının göstt>r 
diği azim bi2de çok dt-rın 
bir tesir hasıl t-ylt"miştir. 

Bu harbin başmdanbe· 
ri Türkiye müstakil hare· 
k<!tile l ıize büyük hizmet· 
ler ifa eylemiştir . Tür ki· 
yenin evvelce olduğu R"ibi 
bunr1an sonra da lngilt,.re 
ile olıtn ittifakına sadık 
kalacağına eminim. 

Framanın çökmesi üze 
rine Türkiyenin techizi 
için olan hıahhütlerimiıin 
ifası bizim uzerım .. 
ze yüklenınili'tir. Bu vazi· 
feyi son •ına kadar ifa e • 
deceği:ır:. Yunanist.ln tara· 
fından bi2tt hiçbir şikayet 
vuku bulmamışhr. Yunan 
milleti dünya tarihine er. 
parlak askeri zaferler kay 
deyi emiştir. " 

Bundan ıonra Irak me· 
selesine da;r izahat veren 
Eden Türkiye ve Mı11r 
hükumetlerinin dosttıne ta 
vassiıt te~liflerine teşek • 
kür eylemiş fa kat bu ta 
vassut için ln~ilterenin 
esastı ve kati şartlarının 
Jr.ak ordusunun mubase· 
matı derhal tatil ederek 
Hebbaniye mıııtakasmd•n 
çekilm~.si olduğunu bu iki 
müttefik hükumete bildir· 
digini söylemiş ve söıle
riı 0e §Öyle devarıı eylemiş 
tir. 

A" .. erika 
ADIM ADı\1 HARBE 

GıRIYUR 
Kap 6 A .A.- Cenu· 

bi Ame,.ika Başvekili Ge· 

ı 
neral Smat dun ayan mt'!C 
lisinde yaptığı beyanatta 
demiştir ki; 

Ameri~a harbe gire· 
cektir. Bu propaganda 
neticesinde dt"ğil A !!leri· 
kım balkmdau 'merik. 

Yunan deniz 
Filosu 

INGILIZ DO~ l\N\14.
SIN A. IL TIHAK 'ETTi 

Kahire 6 A.A - Yunan 

deniz filosu lngiliz donan· 
masrna iltıhak eylemiş 

ve dün lskenderiye Lima· 
nına ge lrniştir. Bu filoda 
17 torpido He 7 denizal h 
gemisi vardır. 

mn harbe i~tira kim ı 
1 

YUNAN BAŞVEKIL1N1N 
~MRL ıcab ettiği l rr. 

cut olduğun· , . 
recektir . P. .o ıı<.c: lngi ıre 
re ve Jrc,::.aratorlu k millet 
leri ar ısında esY.isi nden 
çok daha s1k1 münasebet· 
ler olacağı gün yakmdır. 

ıRAK ALMANYA iLE 
SiYASi MÜNASE.BE r 

1 ESIS EDlYOR 
Beyrut 6 A. A. - Ofi 

Fransız Ajansımn Bağdat· 

tan bildirdiğine göre, 
Irak bükü.neti Almanya 
ile siyasi münasebatı tek· 
rar iadeye karar vermiş • 
tir. 

MISIR BAŞVEKILINıN 
, BEYANATI 

Kahire 6 A. A. -
Mmr 8aşvekili Hüseyin 
Sırrı Paşa gazetecilere be 
yanalla bulunarak, Jrak 
makamlarının bu ağır şart· 
lar iç[nde kendilerine du· 
şen vazifeyi idrak ed~ce· 

ğine ve lrakt!l sulh ve a.ü 
kunu iade etmek su,.etile 
dünyanın bu kısmına har• 
bin sirayet etmesine nıani 
olacağma ümitvar bulun • 
du9unu sövlemı t•r. 
Midilli ve Soikız adaları 

öerHn 6 A. A. - Al 
man Ajttnıını ı . bildirdiği· 
ne gör~, Akdenizde Yu • 
nanistana ait iv1idilli ve 
Sakız adaları Alman kıtıt 
ah tarafından işgal edil· 
miştir. 

Hoileselasi 
Be9 senelik bir hasretten 
sonra Adiaababaya girdi 

Ankara 6 ( Radyo ga· 
zetesi) - Habet lmpara· 
toru Haileselasiye tam 5 
sene süren bir aynltktan 
sonra memleketinin payı· 
tahtı olan Adisababaya dün 
\:Ok mutantan bir alayla 
girerek saraya yerlc~miş· 
tir. -zar günü süfl 1i<l'i ııutuk 

1 
Hanya 6 A.A.-Yuııan 

Başvekı Yunan subay ve 
erl'!rine bir emri ye'!vmi 
neşrederek, Yunanistanm 
l:udretli müttefiki lngilte· 

r~ ile birlikte mÜcl\deleye 
dt'vam v~ bu mücadeleyi 
müttefiki}~ birlikte tete'I· 
viiç ettirmek için adadaki 
Yunan ve lngiliz kuvve tle 
ri Başkumand.mlığına A · 
vustrslya kıtaahnın k11man 
<la:ıı tayin edildiğini v~ 

bu Ku~andıına büt~n Yu· 

nan askerlerinin itaat etme 
sini istemiş ve Yunanista· 

nan bu büyük mücadeleden 
muzaffer ve büyük Yunu· 
nis~an olara" çıkacağına 

emin bulunduğunu bildir· 
miştir. 

Almanya 
Vişi hükOmatinden Suriye

de Daler istiyormuf 
Lod ra (A.A .)- Müs· 

tekil Fransız ajansı bildiri· 
yor : 

Londra siyasi mahfil· 
!erindeki umumi nıutalaya 
f{Öre Hitlerin bugün Vışi 
hükumeti üzerine yaptığı 

tazyik Fransadan Alınan 
askerlerinin geçerek İsJJarı 
yayı h~ •l otrnesinJen ıiy ı AJ 

d~ Almanyamn Suriyeye 
yerlt"Şme~ini ve burasının 
şRrk harekatınde bir üs 
olarak kullanılmasını '.!lÜm 
kün kılacak bir Akdeniz 
İş birliğini istihdnf eyle· 
mektedir. Binaena!ey Al· 
marıların Amir<tl D::ırla nla 
yapmakta oldukları müıa· 
kerelerde, ispanyaya Al
man askerleriııin geçmesi 
mest lesine büyük ~ir eheol 
miyet verir gibi gözükme· 
leri ve bu talepleı inden 
vazgeçerek mukabi l lııc!'! 
Suriyede her türlü kolay· 
lıklan koparmak islecnele· 
ri pek muhtemeldir. 

ta Almanyaı ~a lkan • : 

Bu imkanlar hakkında 
sorulan suallere karşı Lan 
dranan salahiyetli mahfil 
l'!rİ ıjUDu söylemekle ikti· 
fa eJiyorlar ki, 5uriyeye 
tehlikeli olabilecek mile.· 
tarda Al mu ula rın gelmesi 
Filistin ve Türkiyeye bun· 
ların gelmiş olmasını icap 
ett\rir. Çunkü Alınıınlar 
Denizden kafı derecedı~ 
vapurla askt"r getiremez 
ler. Kıbr11ta bir lngıliz 
Deniz iıssü bulunduğundan 

da alakalı b wl v l· 
duğunu il:;.a .:tli. Fakat 
h~r ne ~erlerse desinler 
ne Alm:tnya ve ne de ltal. 
ya bir kerecik olsun tcıah 
hütlerine riayet tııtmemİş• 

terdir. Onlann dayandığı 
ukeri kudret ve zecri ha 
reketlerdir. 

Amt-rika bize birçok 
sahalarda yardımlarda bu 
lunmaldadır. Bı.ı yardımla 
rııı gelmesi nekadar seri 
olursa harp okadar sera 
bitecektir. ,, 

. lngiliz haı p gemıleri Al· 
nıau na;chye vapurlarrnı 
kola ye.& yakalarldr. Ü iğ er 
tarattım tayyar" ile nakli· 

60 Ton odıl~ 
satılacak~ 
PA YAS BELEıJlYr.. 
RE1SLIGINDEN . , 
Payas belediyesıO 1 

15- 5 - 941 tarihinde ef 
ila 60 ton miktarınd8 ~it 
tin odunu arhrma ~k:'ıe 
kanununa tevfikan ,ıb L · ıe~ icra kııınacağmdan ıs 1 
lerin kendi nıenfaatl"',, 
. d L .. ,,c 
tızac o:ıa evvel [J)U Of 
edere : ihale şart Iar•11' 

renmelerİ ilan olurıUc~~ 
7 BEYGlR ALIN~ııı'" 

Antakyada Gı.ı 11 
muhafaza taburu satıfl 
ma komiıyonundna : 'f; 

T~burumuz için 
4
p .... 

baş mekkare beygir~ lef 
alınacaktır . Bevg15 r 
boyları 1.30 ila ı. 3 l ',ı 
ğüs çtwrelni 1.42 ° 't15 
yaşları 4 le 8 ara3ıod'if 
lunacakhr. Pazarlık~e 
rak etmek isteye0. f 
23- 5-941 cumart~51 ~ 
nü saat ondan itıb• d~ 
hergün komisiy 011 '1~~ 
müracaat etrneleri 
01

Y~ı ve bit11 
' 

vergiler' ~ 
HATAY VlLA YETİ·"~ı' 

Husu11i muhasellt 1 
cibavet edilm~kte ol•0~ 

,, • 11" 
zi, yol, bina ve hı ·ıt 
iktisddi buhran "e'~ır 
nio 941 mali yıtınd•4ı 
ci taksiti ·Temuz-9. 1 
ikinci taksitide iki11.~~ f 
rin-941 aylarıoıfl 1 ~ 
nünde11 başlayac•~.'~ell 
dı ıda ödemeyen [J] LI ·ı e 
rin vergi borcu tıh•1 

1 
f·ıc·rı vc1l kanunun" te~ 1 

1 .,,,~ 
sil edileceği ılan ° 

ILarı 0 
ORMAN ŞEFLiü!~ > 

Hatay Vilayeuıı1;,t1 
takya merkez k~"'" 
Seldiren kö>·ü cı o~ J 
(Topak) Pal tahk ~~' 
ormanmdttn (1021

)) S/ v 
meşe kömürü 5.....,. 0o 
tarihinden itibarc:: ,,ı 
gün ın üddetıe aÇ• 
maya konmuştur· 5/ 

Arthrma 21 Ç•''' 
tarihine raslayaa def.~ 
ba günü saat 14 ~f 
ya orman böıge Şk~ıt 
iresinde yap1hıc~, ~ 

100 kilosu l>t k'~ 
it\barile beher. ti jJ 
ınuh "D .nöa beje 

ruştur. ·ıı•' 
Muvakat teıO' 

77 kuruştur. ısı"~ 
Şartname "e ıı' 

projelerini göro>e 

lerin b ı müdde~01~ 
Antakya orın•" ~,-
liği dairesine 
ede bilirler. l 
------;- ·~e 
yat da pek tehi:~~ 
Bundan başka ·~j~l_J 
tarda asker, sı t9'-' 
zeme nakıinede 
dir. Binaenale.Y~ı 
işgalı daha e"". 

d ~· memJ.eketler ~ e J>I' 
inki~aftna baglı 


