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RUM uz "-ElSICOMHU- da b8 lıyaraktıt. onuncuya kadar madalya ,, Türkiye il~ niüneıe· 
İSMET 'INONO 60 kilometrelik bisik · vı-rilecektir. girdJ ve bir beyan batımız tamamen inormal-

n ame neşretti dır. 1'~ ._ Ankara 
Urlt • ·ı A 

tuı u . ıstı.,. Iaı Vt• kur· 
. ş tanhin 1 k • · ı ıııı 11 e par a , mıst 
ı ıki~ ebedi bir temel 
~ırıııı ~~en ve dahi VArh• 
lrı011 Gn •1 bdaı olan ikinci 
Yılcı .. ~ .. zaferinin yirminci 

l')rıurn·· b 
~İtde bi u ugün Halkevi 
1 ;tirak·ı illere~ vatandaşııı. 
" te~h. d~rin heyecan 
ltııştıt Urat içind~ kutlan 
son u · liaıkın içten gelen 

t ılll 1 't'c ~•rııJ >'gı an 11, derın 
ftYııi d .ın•z batrtılıklaru ı 
~e fttı:~n duygular için· 
t1Ctll1:r· er ve sonsuJ: ta 
tİrıiıd ırnıe ın11hterem elle 

~ıı ~ 
Ope-rim. 

lialkevi Ba~kanı 
R t{, N. Evrimer 

H :LE.VRtMER 
°" l<EVl RElSı 

l<urt 1 Hatay 
llttıı1 t u uş ve kuruhı~un 
taf . emeıi ı .. -

Ctırıi o ıı lnonu 
leb('t'ı ıı Yıld nrıümu m ·na 
d ı e r" 

uyRol Osterıl~ıı candan 
Btvgite/ts tevekkür "\Jer 
C. fi surıarun. 
12.ttu,· p .G,. nel S~kreteti 

Utunı ınebusu D 
u /\ F r . 
'1A.( f<E · • Tuzer 

.. V 1 R~ıSt:ıGtNE 
Necip Hai•y 

t"~~kküt d d~>'Kularınız~ 
t: trını 

C. li p lanıet l~önü' 
Rt.~rı:-GE:~E.L SEK 

ı.:.RLIC.tNE. 

tuı l'lirk latikl"J Ankara 
~ uş ~tih· a ve Ur· 
~~Q er ınde buyük b' 
t,,.h ~)'.ıı ır 
t 

1 
f! nı\ ?• lıattit bu 

f'~kiı 11
m1 bir 

t f tı~o lk" ltımel 
•. eri,,j, . ınci lnön .. 

llıu .. 1 
Ytt • • 11 

.ı rıun b .. rnıncı yıl Jo" .. 
1.1c h IJ2un o ııu 
ü1 ı. ey ca,, · . aUcevi miı 

tS 11lı ıçıııde k 
tht .. '•rı,,.d tl\lan 

tııııtd~ıı !" Ve tezi ınle 
l-fap~op~rinı. 
il llev1 R .. s·· .._ N eıaı 

\.\y ii k fvtiif "rirner 

1· . et rne '· 
.l\11 •sınde -

~Uk t1· lrll q 'A 

<>R •ilet "·A .-... B .. 
t 

1 derı , llıccıisi bı .~· 
lt ·•i orı .. , t ıguıı 

lırııı e rıı &C'dlophınarak 94
• ba. 1 erin . 

~•ıııf : . taanı-
'Çın ,ic,b 

Halkevinde 
yeni hazirlanan 

piye~ler 
Halkcvimiz temsil t o· 

lu tarafından iki piyes ha 
z1rlaıımaktadır 23 ~ nisan 

için Vedad Nedim Törün 
;.Kör" piyesi ft l Mayıs için 
de Pa\' . mi 5,,f~nm "Gün ,, 
doğuyor,, adlı piyesleri 
tem il edilecektir. 

Bize güzel eseri• r sey· 
retmek fırsı.tını Vl'!ren t•m 
siı kolumuza b1'şarılar <li 
!eriz. 

Sadi 1ek 
V ,, Halide Piş• iu 

tiyatro kumpanya 
sı g ·liyor 

Haber aldığımıza göre 
taı ınmt~ sahne sarıl\tkirla· 

rımızdan Sadi Tek ve Ha 
lide Pjşkin tiyatrosu 941? 
turnesine çıkarttlc Adana • 
ya gelmiştir. Zengin bir 
lrupla turneye çılrnuş o • 
lan Sacli Tek öııumüıde • 
ki 14 nis uda şehrim ı ze 
gelecl"k ve burada 4 teın • 

sil verecektir. Bu tc-ms•I· 
ler ı:ırasında •• 8obstıl ,.. 
.. Paşahazretleri. ·· yatak· 
it vagon kontrolöru .. ve 
.. 

1 k l. '•b Karma arışı ,, gıuı ıo 
ret b\Jlan piye ler vardır 

Alıetlerin iz dön 
dü ler 

lımirde 30 martt.i ya• 
palan lnönii koıusuna itti· 
rilc eden atletlerimiı ajcrn 
larile biı likte evvel gün 
s .. lırimiıe d<inmüşlerdir . 
250 koşucu Yt'I 35 milli 
ollet ar ıırıda 23 i; ıculü 
ğü kuan u bolgt"miz kır ' 
koşusu ve grup birinciııi 
Etb~m Şekersoy bı r ma · 
öalya almt~hr. falCımımı · 
z1n dl'!recesi 12 ine\ ola · 
rak kabul edılmi~tir. 

eden tı.hsıs tın verilmesi· 
ne ait kanuıı layıliasını 
müzakere v~ ktthul ctmi'~ 
tir. 

lllcokullara 
Vekil öğr~tman 
tayin edil cek 
Lise ve Ortaokul me· 

zunlanndaıı, münhal ilko· 
kuflara ve'<il Öğrr•hnen 
tayin etiilec"ktir. V ~kit 
Öğretnıen olmıtk is tiy~n 
lise ve ortaokul mezunları 
nm maarif Miidürlüğ'ün~ 
mürac .. at etmeleri lazım· 

dır, / 

Bjr ayda iz nirden 
yapılan ihracat 
bınir 4 A.A.- Geçen 

b:r ı:ıy içiııde,..lzmirden ya· 
bancı menııe lıc:et ere 5 mil· 
yo:ı 186 bın llrıı kıymetin· 
de nıal ihraç edilmiştir. 
G~çen sene ayni ay çtn 
deki ihracat miktarı 4 mil· 
yon 353 lira kıl m~tiııde 
idı. 

Ot~ fte.-d~r cieğiş\yor 
Hnber ldığınnzR göre 

D,.fterdar Recai Afşa:-
Ç«nkıra t ef erôıırlıkına 
tayin edilmiştir. Yerine 
Ankara Defterdar muavi· 
ııi tayın olunmuştur. 

Q.; 'Ü~ • 

f\/iatsuoka Berli ıde 
Berlin 4 .A.A- Japon 

bar;ciye nazm v1atsuoka 
bugün Roınad u buraya 
g~lmiş "·~ öğlf"den sonra 
Hitler tarafıdan kıjbul edıl· 
miştir. N zır Berlinde bır 
buçuk ~ü ı kal:l:i•ft r:. sorıra 
Moslcova tuikile To1'yoya 

gidecektir. 
Alınan hariciye· 

sinin oktai naıau 
Berlin 4 A. A . ..._ Ya 

rı resmt bir ıurette teb -
!iğ edildiğin~ gÖrf', A'.lman 
Harici ye nezaret ind e Yu· 
~oslAYya ile oları münıtSt!· 
bı.tta şimdıye k dar bir 
d~ğişiklik olmamıştır. Hi· 
di~eler hakkmda malümat 
bıt:klenmektedir. Belgratt.1• f 
Alman sefaretindt' lützumu 
kadrır memur bulundurul· 
maktadır. Alman Elç\sinLn ı 
lielgrada· ne ıaman Böne· 
ceği hakkında hiç bir ha· 
ber )'Oktur. 

Belgrad ıı A.A.-Hır· Balkanlarda 
vat Lideri Maçek Hırvat-
lara hitaben b~r beyan 
name ı ıeşrederek kendis'· 
ne- nıüzaharete davet eyle 
mi,tir. Maçek bu beyan· 
nttmesinJe diyor ki: 

•-Beşvelcil Simoviç · 
ile iş birliği yapcnağa kıt· 
rar verdim. Sütün Hırvat 
Iann asayiş\ muhafaza et· 
mek için nizama riayet et 
mel,.., i verilen e 11irlı"ri 
ııyııen tatbik ~tmeleri ti· 
zımdır. Bu gürı 1<ü fevka
lade vaziyet muvakkattır. 

Sulhu korumak ve kur 
tarmak İ\;i~ her şeye mü· 
t acaat e tıik ve e<leceiiz. 
Ye ııi vazifenıde Hnvat 
milletinin on ıa~cnedenberi 
banc olan itimadına daya· 
nıyorum. Subi~tanın bu 
günkü Şdl~ri ve Sırt> mil 
leti sulhu konı nalc husu· 
sunda b"mm ka ar snmi· 
mid rler Eski 1en olduğu 
gibi Sırplarla yapacagt mız 
İş ôirliği sayesinde Hırvat , 
hum hukukuna rinyd e· 1 
<lilec~ldir. Eu müşkül za 
ınaıılarda İş birliği yctptı· 
gıuı Şeflerle yiıı~ i~ birli· 
gi y!ı.pl'Ctıığım. 

Maçc:kio abeyannı· 

mesinden SOhra Yugoslav· 
yad" büyük bir lı uzur ve 
emnİyt"t havası eımıt-ğ~ 
başlanwhr. Bu beyanname 
Alman prop ~aııdaı;ına kar 
şi mdirilen en agır zarhe 
!ayılmakta<lır. 

Maçek bugü •ı yemin me 
rasi mi nı de :'t'apmış v~ Ka 
biut>ye girmiştir. Yeni Yu 
goslav hükumetiııin ~!an 

SON O~KfKA 

Yugoslavya 
Ameııikadan yar 

aun ıstedi 
Vaşiıı~too 5 'A.A. -

Amerika Cümhıırreisı Ruz 
velt Yugos{evy.mın Arne 
rika'd-.n yardım iıtedi){t ve 
bu tnlebin lcabul edilmesi 
için tedkikat yapmakta ol 
du unu söv!emi tir. 

Alman - .. Yugos
ls,v münasebah 

gittikçe ağırlaşıyor 
Berlin 4 A. A. - Bir 

hususi 
1 
muhabir bildiriyor: 

Bılkanlarda ve bilbaı· 
sa Yugosla'vyada~ Almın 
aleyhdan propagandaların 
devamı dol"yısile' Alman 
- - Yugoslav münasebatı 
çarşamba günü aqamı 
çok vabim l>ir vaziyete 
girmişti. Almau ,; asi me· 
hafili, iiçt\11 akta 1 ihanet 
t>dildiği k•naati·ıdedir. Fa 
kat Bugün s1ya11 liava ve• 

• bametini kaybey1e1'iştir. . ~ ... ~~-_,..-· -
narnesi bu ıtkşam veyahut 
Öugün n~şreJilecektir. 

1taly aıi 1Etçisini n 
ümitsiz gayretleri 

Belgrat 4 A.A.- Bel 
grattaki lttılyan Elçisi Al· 
manya ile Yugoslavya •· 
rasındaki ihtilah stılb yo• 
lile halletmek için .nevmi• 
daıre gayretler aarfetmek• 
tedir. Siyast menafii ibti· 
lafm sulban yahtbnlaca· 

ğı\ ümidini he11üz kaybet· 
mf"diklerini bildirmektedir 

Bet lin nıeı:1nun 

o1tnadı 
Berlin4A A.·Haıuai!bir 

muh.bi~ yazıyor: Hsrvat 
Lideı i Maçekin yeni Yu 

t • • 
goslav kaı..inesıne yırme-

yi kabul ettigi ha.beri Der 
tinde akıül1.mel "uyandır· 

, l i mışfu. Alm!n sıyaı me• 
hafiH bu ~'aberaen biç 
memnun olmarnıılardır. 
~...,..,...-..,.-------· - -

"Nikbin 
'Hava ~.c;meğe'1>aıJadı 

J ~ • 
Beısrrad ::> A. 1 A. -

1. d tfj • 
karauızh" evam etmek· .. . 
le beraber vaııyette ba • 
riz hrr nikbinlik ,vardır. 
Almanyadan g len haber• 
l~r, Alman matbı•atının 
da Yugoılavy~a olan bü• 
cumunu hafiflettiği merke 

1 zindedir. 



G8r0fler : 

Yokszıllara 
Yardım 

Yeni Güni•n bir le ç 
gün t"vvd çıkan bir sayı· 

sın?• mütevazi fakat içti· 
maı bakund.ın büyük biz· 
metler baş rmakta olan 
lıir yardım müessesesini n 
faaliyet ve toplantısından 
bahsediliyordu . 

Bu yazıyı dikkatle o· 
kudum. lçimizdt- hakika
tr.n vardıma muhtaç fakat 
şuna buna el açaro:vacak 
yoksul vatand11şları şelkat· 
le si11esın~ basan bu mü· 
essesenin temenni ed~lim 
ki diğer Viıaye tlerimizdt-1 
de benzerle ri ço~calsm 

Müessesenin tatlısı tuz 
lusu ile bir kaç yüz yok 
sula muntazaman sıcak ye 
mek tevzi etmesi ve ıC'a· 
bmde misafirharesiııde g e 
lerıleri barmdır mesı başl 
h başına kayde dt"'ğer 

Vilayette biiyük küçıik 
herkes taratındım sevilen 
hü:-met edilen ve büyuk 
bir devlet "damı ol.arak 
tansdığımız mümtıu Vali
miz Bay Şukrü Sökm t• uü 
erin sııhşi gayretleri ve 
hı.miyetli yurtdaşlarıınızm 
yardımlarını bu sütunlarda 
tebarüz ettir ir ve şükran· 
la yadederim 

M. Süheyl Esen 
,_...,,...ı...;:..:.·~ 

Bekô.~Lıkver 
gisi kanunu 
Yakında Meclise 

veriliyor 
Ankara - Çankm me 

busu S1rrı tarafrndan ha· 
zırJanan bekarhk vergısı 
k•nun layihası alakadar 
erıcümenl~rin tetkikinden 
geçmiş bulunmaktudır, ya 
kında Büyük ı\lliH~t Mecli· 
sine veril~cektir. 

Bu projenin mühim 
noktaları şuıılardır: Aske· 
ri hizınetiııı yapmış ve he 
nüz ev:eıımemiş olan .her 
~>ekar erkekle, 17 yaşrnı 
ıkmaı etmi~ olduğu halde 
evlenmiycn kadmlardan 

ktz kadmlardan b,..karlık 
vergisi alınacakttr. Kanun 
e\ !ennıe ça~ını 45 yaşına 
kadar uzatmakta, bu yafı 
geçmiş olandan evlenme 
çağında olup henüz mek
tepte okuyanlar kanun hü· 
küml"'rincfon hariç kalmak 
~adır .. Bu vergi asli veya 
ucreth memur, mü1 tahdem 
ve yevmiye ile çahşan her 
'1nıf bt-kir halk para ka· 
%ancının ıeneJik tutarı üze ' 
riııden ve kazanç vergisi· 
ııiıı yüzde 10 u ni,batinde 
alıuacaktır. 

Bekarlık vergiıi olarak 
t~hail edilecek paralar ha 
zıney~ ırad kaydeditm~k le 
beraber Sıhhat ve içtimai 
muavt?~et velr.:iletioin büt· 
çeıine ilave edilt-cektir. 
liu kanunun bir maddesi· 

Suriye ve 
Lübnonda 
Vaziyet çok ger

ginleşti 
Beyrut 4 A. A. --· 

~sici Havas Ajanıı bildi 
nyor : 

Fransız yüksek Komiıe 
ri General Denz, kapih 
bulunan çarşıların açılması 
ve halkın norınal hayatıt 
;wdeti için mühim karar· 
lar almışhr. Bu arada 
dtikkaolanrn açmıyanların 
bir daha dükkan açoıaları 
yasak edilecek ve bunlar 
muayyen cezalara çarpıla· 
ca ldardır · Kargaşalıklar 
devam ettiği müddetçe 
geceleri ıinema, tiyatro 
ve gece meyhaneleri ka . 
pah kalacaklar. 

Yenigün : 
Aldığımız lıusuıi h11 • 

berlere ve Suriyederı ıre· 
len ) olcularm ifadesine 
f!Ör~, Suriye v~ Lü >nan· 
da vaziyt"'t fevkalade 'ler· 
ginle~miştir . Evvelce yal • 
ııız Suriyede vukua gelen 
grevler şimdi Lübı ana da 
sirayet ~ylemiş vt 3eyrut 
şehri de iki a-ünd ~nberi 
k8p&nmışhr. Düııdenberi 
ne Suriye ve nr. de Lüb· 
nanla .. komşu memleketleri 
arasında telefon muhabe· 
resi keAilmiş bulunmaktadır 

Fr•nsıı yüksek Komi· 
serinin Suriyede yeni bir 
hükumet şekli kurmak 
için ,ı)dığı lson t~dbirde 
Suriyelileri memnun etme 
miş, kar~aştık bilaki!' art• 
mışhr. Şamda, Halepte, 
Humusta, Hamada askerle 
nümayişçiler araamda mü 
sademeler olmakt.a ve kan 
dökül mekt~dir. Son gim . 
lerde Beyrutta da karga· 
şıhklar başlamıt ve kan 
dö~ülmüştür. 

Lübnan Cümlıurreisi 
E.mil Ede ile Cümhurreisi 
muavini Ômı'r Beybüm bu 
vaı.iyet karşısında artık 
vazifelerine devama imkan 
gör~medilclerinJen dün is 
ti fa eylemişlerdir . Beyrut· 
ta askeri idare iJaıı edil· 
miş ve ~ütün otorite s~y 
ıut mevki kumandam olan 
bir Fransız generalinin eli· 
ne verilmiştir. 

frakta neler olu-
yor? 

Londra 5 A. A . -
itirtıada şayan bir kayn•k 
tan htı~~r verildiğine gö
re, > enı Irak hukômt-tini n 
başını geçen Reşit Ali 
G~ylininin bugünkü vaıi· 

yf"tİ teıkilah eıaaiye lcanu 
nuna mugayirdir. Bu va· 
ziyet 1nf(iltere hükumetin
ce şimdi tetkik edilmekte• 
dir. 

ııe nazarım lcöyJültı rfe ev 
lenn eleri b.eyeti _ııhbıye• 
c~ menedilmiş olan şehir· 
liler bu k.anunun şümulu 

biline ıirmlyeeeJ&ler Jir. 

Musavva da : Bulgaı köy· ı 
tesli:n oluyor ı' /Ü/eri 

Kahire 4 A.A.- Erit 
redeki röyter aıansının Beş A 1 na n ask 
muhabiri bildiriyor: r i Öldürdüle r 

Bir lngiliz zabiti b•yaz Belgrad 4 A. A . 
bayr•k taşıyan bir oto· Bulgöristırnla Yugoslavva 
mobille Musavva Limanına hududu üzerinde buluııaıı 
giderek Burasının İngiliz bir Bulgar köyünde Alman 
ordusurıı. teslim olmasını askerlerinin Bulgar köyl~ 
ltalyan Kumandanından rıne yaptığı tabcsmmüı 
"stemiş ve Mueavva Uma edilmez hakaret üzerine 

mnm, iaş" malzemesi nak köylülerle Atmıuı askerle· 

1

, li için lüzumu olduğu u ri arasında bir boğuşma 
bildirmiştir. Bu h le olmuş ve Bulgarlar 5 Al· 

1 

vab\ beldcnm" man askerini öldürmüşler 
Bir iraç gii i d E· dir. Köylüler in bu iıyan 

f ritrede ~olduğ" anlaşılan hareketini yatıştırmak için 
ltalyt1 n Başkumandanının Alman aakeri sP-vkedilerek 
Adovaya doğ-ru firar etti· köye vabşıyane muam; ie" 
ii tahmin edilmektedir. edılmiştir. 

ltalyan ordusun· Hulgar hududun· 
da isyan da tahşid<tt 

Kabiı e 4 A.A.- Şar· Belgrdd 4 A. A. -
ki Habeıiıtanda ve Harar Alman kıtalarıoın Bulga . 
cinruıda yerli ltalyaıı alay • ristandan Yugoslavya hu· 
lan araaında isyan çıkttğı duduna doğrl& tabşid edıl 
ve iki alayın biribirine bü digi söylenmelcted•r. Bu • 
cum ederek top kullandık raya gelen babtrl :-re gö-
ları ve çok kan d3küldü· re, Bulgarıatanda Alman· 
ğü timdi ifta edilmektedir lara kar~ı memnuniyetsiz· 
Bu hidi.s~ üzerine ttalyan füc artmaktadlr. Almanlar 
aakerlerının ma:ıeviyah fe Bulgariıtaua lcomşularm : 
na halde bozulmuştur. ıtal dan ber istedıklerini ahı· 
yan Bıekumandanı şimdi caklarım vadeylemişlerdir. 
meıbuhane gayretler sar Fakat Yugoslavyamn Al 
fetmektedir. Yerli ıtalyan manyaya karşı cephe al . 
askerleri e11ki efendiı~ri· m&11 Alman iddiaıarıııı 
ne karıı ayak.tanmışlardır. ıuya düşurmü~tür. 
lngiliz kıtı.lan ukeri tarih ~ .. ~ .'4;... ., ... 
te şimdiye kadar görülıoe ilanen tepİ~ğ 
miı bir hızla günde vasati Antakyi icra memurlu· 
olarak 40 kilometre ıiirat ğundan : 
l~ ilerlemişlerdir. Muhatap : Antayanrn 
~ Süveydiye nahiyesine bağ· 

lçtimaa davet - b Zeytuniye hiristiyan kö· 
Belediye ;Reislitinde : yünden Yakup Aşkaryan 

Belediye meclisi 14 - oğlu Mihran 
4-941 pazartesi günü Ni· Antakyada mukim ölü 
san devreai içtimalarına Mibail Mıbşi kızı A.ntuvıı. · 
baılayacağmdan; Sayan net ve karısı Emineye 12 _ 
mecliı azalarınm malumu 7-935vel.7.935 tarihli bi · 
olmak üzere Hin olunur. la vade iki kıt'a senet mu· 

Pamuk çiğidi ah- ci~ince her birine ayrı ayrı 
nacak borcurıuz olan beşer altun 

Açık eksiltme ile 25 lirayı vermdiğin;zden do· 
ton KlevJant pamuk çiğiti layı alacalchlarm müraca• 
mübayaa olunacaktır. atları üzerine namını:a çı· 
15,4,941 günü saat lO'da karılan öde-me emrinin 
ihalesi Ziraat müdürlükün ikametgabınızm meçhül 
d.e y tpılaca~ından talip!". bulunduğundan babsile İa· 
rın mezkur müdüriyete de edilmesine binaen icra 
müracaatları ilin olunur ve iflas kanununun 57inci 
Möble yaptırılacak maddt-si deıa\etile hulculc 

C . H. P. Vıliyet ida uıulü muhakemeleri lcanu. 
re beyetu.den: mm 141 ve müteakip mad. 

Antakya ve lıkenderun d~~erire tevfilcıın iki ay 
Halkevlf'rinin ihtiyacı otan muddetle hakkı itirnmı:ı 
11 kalem möble açık ek· mahfuz kalmak şsrtile bu 
ıilıme suretile ıahn baptaki tt!bliğatın ilanen 
ahnacaktır. lhaı~ 12 ni .. n yapılmasma karar vt-til· 
941 cumarteai miştir. 
15 te parti ' İlin taribindt-n itibare·· 
kezinde ycf- ,.. lo,. r· iki AY içinde itiraz etmedi: 
Muhammen b Jel 4005 li di~iniı ve yim: bu müddet 
radır. Münakaaaya wırmek zarfın~• borcunuz olan On 

istiyenler muhammen be· altın lırayı ödemedi~i · 
dolin yüıde 7,5 taminat ak takdirde cebri icraya ;~~ 
çaıile birlikte ayni a-ünde vam olunacağı reblig ma· 
hazır bulunmahdt!ar. Şırt kamına kaim ,ımalc üzertı· 
nameyi görmek ve tafıi· 1 illn olur.ur. 
llt alm•lc iıtiyenler L •r · - ~ . M ~ . a.. eşrıyat üdürü 
l~D C:~·P· Vıliyet kal•· J Selim ÇELENK 
•ıa• •Uracaat edobillrler! C.H.P.matbnaıANTAKY A 

. .\çık arthr111 
Ant .. icva:;cra mer1Jıırlt1 

ğun lan 
. Bir .alacağın teıtl ;, 
ı ~ t ı f a 8 1 zı pı oıll 

haciz altınll aunup par•f' . ue l} 
çevrı l mesioe karar 1ı1er O 

Q 

b 

ve ebli vukuf marifetW 
kıvr.ıet takt>ir t-diJen A 
t"kyanin Bozyük köyıJ11Jt 
kain m':ıarhk d,..ıne~b 
maruf 49654 metre rnur• 
baı genişliğinde ve tc~ 
mınn 265 jTürk ~vrak•'11 

diyrsi takdir edilen 120~ 
maral tarlanın temrıfll1 l 
sekicik demekle oJ'~ r. .,,. 
21054 metre murabb•1 

dır 
nİşliğinde temamınıt 
lira takdir edilen '131 

- - f' st .!!~~rıı[ı tarJanm. oıs 1 

üzüm bağı nam diğeri ~ 
cirlik demekle maruf iv' 
42 ağaç incir tahminc:Jl 1 
di buçuk döniim miktıfl ~i 
da 125 lira takdir edil~ ' 
134 numaralı bağın ıe;, ~: 
mı açık arttırmaya 'lı 

b
. . . 'JD ıç, 

muş mncı arttırma&• JJ ısj 

4 - 941 cumartesi ij, t .. 
sut 9 dan 1 lre kadJIJ' .... .. d ' . ., 
1ıre e icra ~dılecektıt· ~ 
tırma takdir e lilen k11 
tın 100 de yetıniş 17e,ı 
?ulduğn surette alıcı ı>~ ~ 
ıbalesi yapılacağ1 ak•' 

diı-de son arthranııı ~~ 
büdü bakı kalmak ~~ 
10 gün uzatılarak 6,.... 
94~ nh günii ayni fi: 
daırede icra ediJece~ 

Satış pe~in para il 
arthrmaya girınek iıtel 
ler mukadder kıyı:o•tJ" 
de yedi buçuk uiıb~tı 
pey itkçası veroıeıer'/ 
zımdır daha fazJa 
mat almak isteyt:'ole~ 
4 - 941 tarihinden ıtı JI 
dair~de açık bul11~~ 
lacak şartuame'°'dl 
941-14 numaralı b 
mıza mürıacaalla jç#/ 

malumatı almış ol•' 

ilan olunur. (t 
Tamir at 1yaJ'tı 

cak .. ,ıl 
Hatay Nafta Miid" 
den : ~ 
1 

~·, 
- Babutrun rııı fi 

naı;mıu es 'sh taııı''l 
eksiltmeye konaı•1f 
2-- Keş\f bedeli ( 

(20) kuruştur. ,• 
3- Bu işe aid e"' 
fı ı Müdürlüğünde 
bilir. A 
4 - Eksiltme zt t 

pazartesı ~ünü ~ 
Nafıa MudürliiJtJ 
yapıtacaktır . / 
5- Muvakk.at rCJ 

liradır . .~ 
6- Taliplerill '\YJ 
ıı~a kııyıth ~uııı" ~'; 
daır vesika ılCJ trJ 
teminatı tı;:di)'~ ;, 
aöster;r evrl\k~ . 

'"'H;LJııı 
llci;filim birJeıı ~ 
ve Altuıı hırt• 
kısmı fırsata " 


