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kve ortaok~ -~~e~ı~Jn~;r~,~~~~R~~-~;~~~ar~T~,k~-~~M;~~~c~A~R~ 
/ l [ 200 b ıngitiz as , bir emrivaki Başvekili 

D 
ar a ise/erde keri çıkarıln lŞ e l Bostoı. 4 A gibi göriinyor Kont Teleki 

1·s e; 1 Sıı lSQT, Ü Q kesillljOr A•mun Ajansı bildi;iyor : 1 • •h f • tnıtih,. 1 Boston .. d,osunmı ha· Yugoslav başve ıntı ar e t l 
tni n ar 15 Mayısa kadar son~ er· ber ve diğine -~ört>, lngil 1 kili bir beyan na Bıraktığı mektup 
ıa Ş OUJunacak ve g eçen sen ve na· trreııir. Mısır or~usuna 1 ın~. n şretti ta cbedbaht vazi 

tan ok il ·1 - m•n'iup motörlü ve nıo • Belgrat 3 A.A. Baş 
. L arın t ah ine bir buçu ay törsi.Jz ciızutamlar SeıaArıi- feme devama İm vekıl Sim:>Viç Halkı süku 

V 
-'\nktr r etken başl? ;:\Caktır gk" c Çtkadrılımştır. 73 bin O"! davt"t eden bir beyan kan yoktUt)) diyor 

ekili H a 4! - Maarif ettirmiş ve birde tebliğ işi ol uğu tahmin edilen nııme neşreylemiştir. Çün Budapest~ 3 A.A. -
teisligin~s n Ali Yüce'lin Of"Şrey!e-miştir. Bu :ebl:~t" bu Luvvetler Yugo::.lav - kü Belgrlt halkmm h·lt M.ncar Başvekili Kont Te 
t'Vvcı Ve Abugün öğleden gör~ bütün ilk okulalrda Yunan hududuna doğru vakh yerind ~ olanlan l<üt· leki dih akşum intihar et 
ıtıil)" . ekalet erkanın v~ imtihanlar 15 Mayisa ka· iıerlemektedir. le halinde Betgradı terket miştir. Koııt Telekinin bı· 
tı aı~ı:•lırn ve terbiye beye dar bitmiş olacaktır. Diğer t.ıraftan Alman melde idi.Trenler ve va- raktığı mektupta şu cüm· 
l'"•n 71•ın iştlr1ıkiıe top· Orta, lise ve diğer okul kayn•klorının aldıgı m•lu· purlar Belgratt•n ayrılan l•ler vardır: "güç ve bed 
ilk O 0ınısyon bilômnm !arda 16 Nisa" akşamı ders· mata göre şimdiye kadar inS&n küt! le•ile doıu:lm. h•lıt vazifen,. de•ama im 
"u:

8

./ta okulların, ıı·a .. v~ lı>re soo verilecektir. 21 Yunanisıana çıkarılan ln· Bel~r&t ahalisi so 1 vazi kan yoldur.,. 
.1 ıt "!t •n.• o:c intihar habt-ri bütün 
o.. · ll'lekt 1 . h Nisanda lise bitirme imti· gtliz o: dusunun mevcudu yeti göre .. ~k Almanya ile "Uııı.. . . ep erın imtı an l Mııcaristanda derin bir te ı:ı "tını ıan l arı, 22 Nı's,.nda orta 200 b'ın k' · · L ı t harbin 2'ayrikabili içtinap oıı",. (7 •• tesbit f"ttııı· ..:tı' r. "' ışıv1 L'U muş ur . .. d d •• .. ,.o,_.. o- " el~me imtihrrnl'.lrına ba.:la- A Y hir hal~ g,..ldiğine kani ol- ""Ssur oğurmuştıır · lnti 
.~•ı f ..... 

1 
' oCÇP.n s .neler ı. '>Q N' d , 1 mi n - ugos· muştur. Siyasi mehafile ha rdan sor.n yaptlan otop 

cı q._ il 
1 

naca", .l ısım a orttt 
'hl der 1 o arak 15 Nisan· okullımıı sözlü imtiham ile lav münasebetie· göre son 24 saattan bni si amdiyatınd~ Başvekilin 

<ltı L .. "

1 
er kesı'Jecak 1·,··tı'· ı' tı'lı .. tt' gv · t 

0 
... ş '" ' .. lise bitirme imtihanları l ... vaziyet ümitsizdir v~ Yu· n ar "· 

1 1 resmtııı a· 
Y•~ kad•Yacak ve 15 ma 9 ~ayıstada devlet olgun· a· agırıaşh gos!ııvya için harbe gır- hakkuk eylemiştir. 
t.l.ı sur~t~t bitmiş ol11caktır hık imtlhanlarına bHşlaua B"i1rad 3 A. A. ınek mukadderdir. Budapeşte 3 A.A. -
scrıeye c ll'ıf'!ktt>pler geçen cnk tır. Tuymis gaı.~tesinirı Bel • Londrada teyid Başvekil Telekinill ceıedi 
ay kad l\ıtı ran bir buçuk Me lek okullanmn son grad muhabiri yazıyor : d" . b h bu sabah odasmda bulun llıı llt •tL • Almanya ı'le Yucros'.ov e 1lm1ye ~ ır aber t o k·ı· ş ol " ıçen tatıl f · ·b 1 l7 b .. muş ur· uaşve ı m inli· acakt yap sııu ımh an arı nisan· d k Londra 3 A.A.- Tay 
V 

lt d b 
1 

k 
15 

M ya arasın a i müna~ ebet· harı gizli tutulmak iıten-
~ka" l ·. 8 aş aya:o ay ısta ı · k b b 1 b f misin diplomatik muharri 
A etın teplı"g" ı" sona ermış bulunacaktır. erın ço • u ran 1 İr sa ~ miş fakat hadise derhal "tık h · · · h kk rı, Alınan radyosu lar:ıfm 

ti('' _nrk 3 .A.A- M . Bütün yüksek okullar• ya ~ıraığı ta u. ·uk el- ~ayi olmuştur. v,ı a f d k d" Al El · · darı verilen ve Edenin H 1 d 
lerl . '-aleti 941 d J ada her tiirlü imtihanla· lllf" te ır. man çısı a•llSP en 410lıra Da· 

15 1~ s .tnrihı 
1111 

ers yı 1' ., .r'!' 1? Mayısta bitirilmesi Horlun Yugo'lla vyııya tek Udgrada gitti~rini bildiren hitiy~ Nazırının riyuetin· 
ayıa"'olarak sonunu ı~ın lazım gelen tedbirler lif ett:gi 3 maddelik no· haberin hiçbir yerden te- de toplı\nan kabine istifa. 
~ annmıştır. tanın esası şudur : yid edilm~diğıni hildirmiş eylemiş ve Amiral Horti V J 1 Son hadiseler tir Bu ziyardiıı tnsnvvurları yeni kab;nenin toşkiline 

{l ı'"mı•z Ş h • ı · • l k1• d t · hokkmda da m'llunlat yok Hariciye Nazırını memur 

D\·1· 11 
R . e ll"' nzec ısı ıa ~ııı a arzıye 2 V

. kt t etmiştir. Meöus .. n ruecli 0 i 

h 
-- ıyan t pa ııım u:-. ~· ... 

"i t' oı·tet~ anıyr:· Topl, nhya çag"' - tastiki J1ükumet darbe· bir dakH:ahk bir ıçtıma 
6 ld 3 y ı d akdederek hadiseyi öcrren 

Valiııı ge 1 rıldı - ugos av c.r u • si nasıl old u ? ıuer d· ıı. Şukrü s··ı. sunun tf'"rhiıi. miş ve dağılmı~hr. 
R Un r~ )K oıen Belediyr. mecli i ayın Belgrad 3 A. A - " .2l!:"""'~:!W~ 
r 'Yh•niy oğıeden sonra 14 ncü paz•rlesi ~üuü di 5;yasi Yugoslav meha· Yu~o lavyada yapılan son SO NOAKIİ<A -
·~lt:rd .. lc·1 e gidere'- tef- 1 1 b fili, biriııci maddenia ehem Bz·ngt~Zl• l\ ... 

1 
~ top trn tı ar•na aşl mak hükumet dar ;ı>siııe dair 

"tıdisı' lU uıı uuştur miyeti olmadığını, ikinci 
d . ne C" · üzere içtimaa davet edil- dd 1 Al y~ni tııfsilat gel mi~ tir. Hü T hl d ld ,;1 .•ınu,ııi,iuınlıuriyet müd ınişıir Mecli 941 büıçe· ma eye ge ince : man kUmet darbesine taka,ld üm a iye e İ İ 

l<.Ji rt'fakat ··.tmek ya ile yt!nİ hir adt"mi te· Londra 4 A A · sini müz .kere e :lecektir. eden gec'" yüksek rütbeli · · -ln ~· -.. k . R d cavüz paktı imzalama~a Ortaşark lngiliz kuvvetle· 
'"' • O .ele iye encümeni 941 Yugoslavyanın hazır oldu sub.ıylardan miırckkep bir ri kumandanlığının bir 

ınısyonu bütç .. s\ni hazırlamııkt dır. k d grup bütün n nıi dairdt"-to l LJ ğı nu, fa et or uı un ter· tt". bliğine göre ve görülen 
Şt·h' p aı~dı nll.111igefJf bir hisine imkan bulunmadığı ri işgal t!deıken, diğ~r liizum üzerine Bingazi ka 

bıı s ı ır 1 ınar k . nı bt-yan etmektedir. Yu· bır gruptn kabine nıaları· subası lııgiliz kuvvetleri 
s~. 41.ıutı v ornı yoııu va tan dar nı tPvkif t-tnıekte idi. Ge· t f d t l ı· d'l . 

• t ()-.:r,1 t!ııs·· a. lııuiz Şu· kru" ı i' goslavya imkan dahilinde ara ın an al ıye e ı mış 
0 

l u k neral Simoviç sabaha k r· tir. Bu tabliye esnas111da 
" p tıırııı~tcı•tıl\ 'ıy .. setıııde T Ür Ha Va Kuru- bütün omşularile sulh vt• ş sura}·a gidert·k O'enç hiçbir esir ve malt.eme 
.ıerıı v r, K . dostluk esasi rı içinde yn· 

6 

i~ı Ş~hit 1 oın •syou, n' un 100 ı; l\ralı u~ audırmak istcrni..: bırakılmamı~tır. 
,~ rı h k P anı ··e . • a ~ rJ c.amak azmindedir. ' " d v L a k d " ımar t b .. . v fak.ıt nöbetçiler böyle ot-ç Evvrtlce Italyaıılar an 

• Cıtal • ın a • . . e t ru eth BelJratta kalan son 50 
6 

·- • b .. - · lerj tırıden calıılıye ~ ~afıtta krah uyandırmıyu • ıghnam oluı~uı ulun yı· 
d

.. tetkik &.elc ıı ~ual· Portakal tüccarlarından Alman ebaas' dl"rbal Al· yt-cek madc'eleri imha o-" ~t ... M J caklarmı söylemis!erse de Yapı · uıış emduh Oai Türk Hava manyaya av< etleri için · lıınmuş- , dü.:ınanm motör· 
v, 1 mil ' v~ şehir grnerd ısrnr eyle-miş Y:! v 1 llıar 51 icup d Kurumuna 100 lira teber emir almışlardır . lü kıtalarına ve tankları-
(!c" Pro· . e en nihavd iki dakika sonra d 

etpt,r, L l'"Stne uo" rü etmi~tir. Bu harnivetli Eden yunan Kra· ııa ağır ıayutt ver irilmiı 
r 

qıa c. re d krnllaı göruşnek kendisi • 
ll • Zır lan t vatan aşa Türk Hava Ku· tir. tıng kl bıış ır . rumu teşekki!r eylem~kte- hit-ı görüştü ne : .. !Ju andan itibaren Bingaıir.in mudafaa 

l's·ı ... u" R·""· (Jl"r. Atı'na 4 A. A. Al bütün saiahıyetkri haiz b k '"" .ı • bakımıodarı hiç ir ıymeti 
1'· i~Jiy0 , marı Ajaııimdan : bir biıkümdarsıııı z,. Je - yoktur. 

'l'ciai Rki}~· T . erlin lııgltiz Hdriciye N 7.Jrl miştir. Ôır yuzb .. şı da es· KONT TELEKINlN IN-
tkık eşit S fufrıng ldübü Edenle Erkar.ıharbi) e rei· kı HaŞYf kil Preskovıçı tev TIHAl{l HADISESı 

b 8 " t 8 et b" Edwnı"n Belgrad kıf ıı·.'ırı k~ndısıni uyan lır· d ~t~ıt .1•oahn ır lt:l • '-· sı G .. nı:ral Jill, {ilin Yu· v - Lon ra 3 A. A. -
lıke Sflff"t 11 çılcuu,tır. ziyaret; de ist~ r ııan krulı tarafmJaıı tek - maş ve kar~ıııoa pijarıu ıvlacar Başvekilinin intiha-
~th;~dcrurı, Yiltın akşanı d' rar kiibul edılmiştir. ıle çıkan ~aş'lc:kil, bıı ha· rı, Almıuıyanıı\ Macariıta 
"" ~ltl:ıc "e oradan B e ıyor ---- re~eti kimin emrıle yap. tam Yu~oslavyada,ı ayır • 
lQ"•cı''a>'d 'f . gelecek erlin 3 A. A. orada Yugoslav h ukumet tığını sormuştur. Yüzbaşı mak için yaptığı taıyıkten 
t\L ttı 1 t 

1 
ur

1201 
b· k Salahiyettar Alman meha· ricalile konuştuklarını ve dnhal tabancasım çeke - ileri g~)mjştir. Kont Tel& 

~lır l::lq ıtı~ l> 
1 

ct 1• hl\, in iliz Ha .. ic\ye ı'llazı- bu sabr.h Atinaya dônc • rek Ba~vekilı ıtttata davet kinin Yugoslav dostluğuncl ,·· 
u urıa ı ı Edenle Edcanıharbiye ,.,.k}eı ini ı~rarla iddia et· ediuce, Proskovıç yelken· yük bir kıyınet verilmekt 

Reiıinin Belgrada giderek n• ekte<lir · leri suya indirmittir. idi. 



Çeltik konu .. 
' nu 

Tadil d lecek 
Ankara (A.A.)- Parti 

meclis grupunun bu giin· 
kü toplentısrnda hükumete 
tevcih edilen 'kinci takrir 

Çeltik kanuntınur tatbikatta 
şimdiye kadar v~r.diği ııe· 

ticenin ve sıtma miıcade· 
le rnıntakal. r mda ç itik 
zeriyatmdan umumi s\hha· 
hn ne d~receye kadar mü· 
teessir olmakla bulun,tuö-u· 
nun ziraat ve sıhhat veki· 
lince izah edılmesini iste· 
yen bir takrird~ . Takririn 
okunmasını muteakip ınev· 

zuu hnkkmda birbirini takı
ben izahıtta buiunan zin· 
at ve sıhhat veki\lerı, elde 
mevcut kanun mevzuatın 

pirinç ızeriyatile umumi 
:nlıhatın k nunmrlsrn telif 
bakımından i ıfayf' tsizlıği 
görülmekte' olduğunu ,hü· 
kumetçe bu ciheti tamam· 
uyan tadıtatuı yakm<la arz 
edileceğini bildirmişlerJir. 
Bu mevzu etrafında söz 
alan hatibler, tadılin acilen 
yapılmasıııı istemi~lerdir. 

80 bin çuval 
Kahve g eliyor 
Ankuradau haber veril, 

d;ğine göre, Memleketimi· 
ze gelecek olaıı 80 uin çu· 
va[ kııbveden 30bin çuva~ 

...'• Portsaide gelecektir. 
Çok yakında kahvenin 10 
b"ıı çuvalı lzmir~, 20 bin 
çuvalı, da İstanbuta vasıl 
olacaktır . Ayrıca Por ts it· 
te bekliyen 1 O bin çuval 

kabve de getırilecektir. 
Bunlardan başka, taci r· 

!erin sipariş ettiği 48 bin 
çuval kabvc. de yoldadır. 
Böylece mcmleketimızin 

senelik ıhtiyacı olan 80 bin 
çuval kahve fozlasıle temin 
oluıımuı.; buluıı maktadır . 

Son 2anıanıarda bitZl 

yerlerde şeker tedarıkinde 
görülen ıııü~külatuı nakli 
ye aksa khgından ileri ge!· 
diği ar laşılmıştır. Memle· 
k'etimizde şeker gay~t bol 
ve ıhtiyacın çok fevkwde· 
dir. 

Amerikada 
.... Ah an gemicileri 

tevkif edildi 

Nevyork 3 A. A. -
Amerika limanlarında bu· 
lunarı ~8 Alman ticuet 
Y,emisinirı müsadere kararı 
üzerine bu gemilerin tlly 
falan gemiı.-ri tahrip et • 
mek teşehbüıünde bulur 
muşlnrdır. Bunun üzerine 
875 Almaıa tayfası tevkif 

, cdiler"k bunlar h'8klunda 
takibata başl&nmışbr. A 
merikan k ınunlarmda bu 

suçun cezası 20 seneye 
kadar hapis v~ 10 bin do 
lara kadar para cezasıdır. 

Suriyede 
Yeni bir 1 abi~ e 

ku uldu 
Beyrut 3 A.A. Suri 

ye Yüksek Komiseri Ge· 
oeral Denı. Halit Azrnlyi 
Suriye<le bir l abine teski 
lioe memur e)'lemiştir 

Adis<ıbabaya 
doğı·ıı 

Habeşista ın işga
li bitnıek Üzere 

Suriye ş~hirlerinde 
grevler ve nümayiş d~vam 

ediyor. Şamda polİI• ve 
jand8rma ile uürnttyişçiler 
ara~ındaki müsademede 
halktım iki kışi ölmüştür. 
Şehirlerde mağaz lar kap· 
alı ve sokaklarda askeri 
devriy~ler geımf"ktedir. 

Ka rgaşa hk dev· ln 

ediyor 
Beyrut 3 A. A. 

Yarın Suriyenin sahil kı 
umlarında Fransız ordusu 

tarafından top ıııtı~ı talim· 
leri ve mücfufırn manevra· 
lı•rı yapılacaktır . 

Gece yasağı l irtlt>J.J, 
Şam, Hama ve Humust" 
devaın clm,.ktedi(. Ask~r 
le r .sokaklarda devriye ge 
ziyodar. Son kargaşahk -
!arda tevkif edı lenler as· 

keri malıkemede muhake· 
me edilerek 6 ayla 5 yıl 
arasmdil hap eve para ce 
zasıı ada çarpılma '"'dırlar . 

Irak k ~ binesi de 
düştü 

Bagdad 3 A.A. - Taha 
Haşimi Paşa yeni kabine· 

yi kurmağa muvaffak ola· 
mannşhr Bazı lrak Cene· 
rallerinin bir hükfim,. t zer 
besine teşebbüs ettikleri 
haber veriliyor. Kral Na 
ibi Emir Abdullah Basra 
ya gitmiştir. 

Maçek kabul etli 
Beigr.tt 4 A.A.- R~s 

men bildirildiğine göre 
Hırvat Lideri Maçek Yu· 
~oslav Kctbinesinde Baş· 
vekil muavintiğıni .kabul 
e tmiştir. 

Uydur ıua Alman 
habetleri 

Belgrut 4 A.A.- Bü 
tu ı ~ Yugoslav matbuatı al· 
man ajanı rının uydurma 

haberlerine icıtl.Jedc-n ce· 
vapları verınektedir. Ya· 
kıldığı Alma:ı propagan· 
dacıları tarafından uan 
edilen ikı Alman köyüm.in 
fotoğrafıarı da neşredi· 
lerek kö!•lerde normal ha 
yahn devam ettigi ispat 
edilmişti,.. 

Romen matbuah 
ve kı al Pi yer 
Bülcreş 3 A. A. -

Henıen bütüo Romanya 
ınathuatı Yugoslav Kralı 
ikinci P.iyerin tahta çıkışı 
nı selamlamılcta ve Roman 
ya kr•lırmı akrabası olan 
genç kralı metlı ve !len.t 
eylemekt·di r ler. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çf..LENK 

C.H.P matbe&mAN1AKYA 

Kahire 3 A.A.- ln· 
giliz kltalar: Harardan 
Adisababaya doğru ileri 
harelrt'tlerine devam etme~ 
tedir . Rücat eden halyan· 
lar yoll::ırı geniş mikyasta 

tahrip eylemiş olduğundan ; \ 
istihkam kıtaları büyük bir 
gayretle yolları düıelterek 
o"duya yardım f"diyor. 

C.ritrede ço1.: mühim 
miktcrda esir, to ve 
malı~mesi ele ·,c 
bir çok İtalya • ~n :.a .. 
rılmıştı, Adisıtb Hntıı yağ 
mur mevsiminden t'VYel 

İŞSlftl edileceği şüpheli 
görülmektedir. 

•Milli piyango 
En Zf:"ngin kt!şide olan 

üçüncü ke~idenin biletleri 
Ali Altı tay ~işesinde sa • 
hl maktadır. Acele ediniz. 

Açık arttı-rma 
Antakya icra memurlu· 

ğundan : 
ipotek. olup paraya 

ç~vril nP.ııiu~ kıtrar 
verilen v,. ehH vukuf nı'i· 

rif~tile tamamma 1000 
Türk evrakı nakdiyesi 
kıymet ta~dir edilen An· 
takyamn 5 :nci mmtakct -
smda ve t 2 ) metre mu· 
rabbaı ge~iştiğinde bavlı· 
sı taşla döşt•li kıbleye kar 
şı iki katttln ibaret r.lt kıs 
mmda eski tarzda taşla 
yapıh iki oda ve .üst k•s· 
mmda kabili iskan olma • 
yan ahşapta: ı bir oJd ile 
karşısında bir oda bir mut 
fak havlınıı. İçınde bir Ü-, 
züm, bir t kş ıimoıı, bir 
erik agaçları.ıı lı~vi 803 
ı· umarnlı bir evin tamamı 
açık arttırmaya koııulmuş 

ve biriuci 1srttırmas\ 26.4. 
941 cumartesi günü sc.at 
9 dan 11 e kadar dairede 
yapıli•c.ıkhr. 

Arttırma ı akdir edilen 
kıymetio yüzde 75 ııi bul· 
duğu bUrette alacı namına 

ihc&lesi yapılaı ağı aksi htk 
dirde son arıtıranm tet h 
hüdü baki kalmak ~artile 
10 gün uzatıl 'l rak 6 5.941 
salı günü ayni sıutta ikm· 
ci arlttrması icra edilecek 
tir. 

Sabş peşi•• par:ı iledir 
arttmnayca girınek istiyen· 
ler mukaddar kıymt tin yiız 
de 7 ,5 uisbetiude pey ak 
ças~ vermeleri laıırndır. 
Dahil faz.la mal j ı a t 
mak istiyeııler .4 
rihınden ıtıba de 
açık bulu11du1 .-cdk ;ar l• 
nımemize ve 941 - 185 
sayılı dosyamıza müracat· 
b icap eden malumatı 
almış aıecakları ve della· 
iiyt rüıümü Vl' tapu ma· 

J 
sarıfı alıcıya ait oidııgu 
ılan oluuur 

Sivri sir ek mücadelesi 
Hele iye R· isi' ğin c 

Her tü .. lü hast.l\hldttl'm sirayet vuıtıtsı olan sinek· 
inin üremesine meydan vermemek için a;ıt 
,;,.,daki tedbirl,.rin alıu1 ma fenni 1ükum r,örü\müştur 

1 ~ Her ev gP-rı""k tem;ı ve S!"'reks,. kullamlmış s~· 
arım kapalı yol\ard3n hus•11i hığ1mlllra v"yabut lcor 

kuyu)arn ak1tmağ m eh 1rdur aç1k su yo1 ları memu\l 
dur. Evlerdelf i havuzlard:ı haftalarca de· 
~iştirilm~ıniş su bu\u·ıdurm k \n,.klcrin Ü!'emt'dine 
sP.bebiyPt veri <'e~i cihetlf' havuz ı,ularnn sık sık değiş 
tirmek İ cab ed,.r. 

2 - Şehir içindeki nnlb . .nt diiklcanlınıoda ~hurlar· 
da, haniardıı toplu halde gübre buluııdurınak meı~1 • 
nudur. • 

Gübrel*"r günü günün nakledilerek- bu mahallerio 
temiz tutulması ve kireçle ım"si mechuridir. 

- 3-Birinci mı&ddede yanh su yollarım yaptırmak 
için al~l--adarlıra 15 gün mühlet verUmiştir. Su ..mud 
detin hitamında su yollat ı n yaph .. mıy .rnlann yolları 
Belediye tanfanıları yaphrı l.,r 11 k bedeli han~ sııhip\~ 
rindcn tahsil kılınacak v 1<eııdilerirlden ayrıca nllk· 

di ceza dahi $\hnacaktır. 
4 ş .. hrin ~ıh hat ve n<'zafetile alaka 1ar olan bı.ı 

i .. e 11yırı halkım\Zın gereğ L gibi eharnmiyet vert:r(.~ 
on beş gün ıarfanda bu no"sanları ikmKl e.tmele:-i ıu· 
zumu ilan olunur. 

/!)ut yaprağı ve meyve satışı 
Muhammen brdel 
Dut 1 aprağı Y '"'Oİ· lür.ya mHvesi 
Kuruş Kuruş · Köyün ismi 
1400 Lev.şiye 

30300 200 Mağaracıkı 
2425 12788 . Vakıf, aşağıyeıl11 

8175 Yukarıyezur 
Yukarıda ismi yazılı k <'.>ylede vak\ hazine tara· 

fındarı idare "diıınekte olaıı ınüte•ddit gayri ıne.ıt· 
kullerd~ki Uul yaprak lttrı ile yt-nidünya m"yvaları 
24-3-~41 tarihinden itibaren onb~ş yün mJddetle 
a~aç üzerinde aç•k nrtP m il~ aatılıfıt çıkarılmıştır• 
Yukarıda mik.tar ve muhammen lıcıymetleri gösterile11 

mahsuller. köy itibari!e ayn ayn satılacaktır. : 
Mezkür mehsuHerin kin l"rden metrük b ı!ıçeler<k 

bulunduğunu mübeyyin mü redatlı hsteyi talipl~r ~.ef· 
terdarhk milli emlak müd ürlüğüne müracaatlll gore 

bilirlei. t 
Artırma 8-4-941 tarih ne müsadıf salı günü ss8 

onb":şte deferdarhkta müı~~.ekkil komisyou huzurundıJ 
icrtt edilecektir. ı 

Satış bedelleri peşindir. Ve ihaleyi müteakip dr.rb• 

malsandığına yatırılacaktır. . 
Muv;dckat teminat salıhcık ınaobsulıin y\ıkarıdak1 

muhammen kıymdlerinin ~üzde edi buçuğu r uiıbf. 
tinde olup ihale ı»aahndan •·vvel vezneye yatırılı-ıış 0 

ması lazımdır. 
~ . ··t~ 

Mabsulih nğaçtan toplanıaga vesaır bususata mıJ 
allik bilumum , m&ısraflar n ı tişteriye aittir· ~ 

O aba f~:.l .t i11bat almak ~e. husu~i şertlar~ _:ııı!_af12~r 
ist~yenl~rın defterdarlık ır ıhı emlak mudurluğll 
müracaatları ilan olunur. 

İıan 
Hat~y Nafıa Müdürlü· 

günd"n: 
1- Genup hududunda .. 

Ayndilfede 3 Akçakoyuıı · 
luda 2 1<ar.karr.ışta 2 Ço 
t.ıımbeyde 3 Mürşitpmarda 
3 ki ceman 13 portatıf 
G ·ımrÜK ıof"mur evlerinde 
yapılacıık hela V "'} yıkan 
ına yerlt>rinin inşaatı açık 
eksiltmey~ konulmuştur. 

2- Kt> -if hedeli (6 68 
lira 12) kuruştur. 

3 - Bu işe dair olan 
evrak Nl:lfıa Müdürlüğün· 
de görülebilir. 

4 - Eksiltme 14- 4' 
941 paııtrtt"'si günü saat 
16 dll Ant.akya Nafıa Mü· 
dürlüğü odasında \.yepıla· 
cakt r. 
5 - Muvakkat teminat(462) 
hra (69) '<uruştur. 

6 - Taliplerin ticaret 
OdıtStnda kayith bulunduk 

~!arına dair vesika ile mu· 
vakkat teminata tediye et
_tikleriııi. ifÖ.terir evrakı 

~ 
Elbise y aptırJla~~ ... 

Hatay Nafıa MüdıJI' 

~ünde: ~· 
1 - Yol amele'i için J.1 1 

heri onbeş liradan (toÜ)•ıı 
çavuşlar için y· rmibeşr.rııi~ 
radan (15} takım t:-l~İ.;e .,f 
dair~deki nümünesıtl~,.,,~ 
gun olarak kamaşile 1 t"' 
açık eksiltm~ye konın"';1' 
2 ~ Tahmin bedeli (1 
liradır . ı~ 
3- Muvak"atrtemiııllt( d 
1İra(63) kurpştur. ~ 
4- İhale 16 -.Nisan 6 J' 
çar~amba günü ıast 1 iC'd 
Atı-takya Nafıa dairr.' ~o' 
toplanacak münakıtstlkt'' 
nıisyonunda yapılacıı 0JI 
5 - lı4tekliler ticaret~ 
sında k;1yıth buıuııd ~~f 
dair vebika ile ro•~~re'~ 
teminatı t"'d!ye etli" ,J 

1 gösterir evrakı oıÜ!l~1!fİ 

1 
komisyon riyasetine 

1 

etmP.lidi rler. 


