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~zcteyc ·ı N . lh yazılar 
e~rıyat ..... 1- .. d 

ıönderil ''l~l .uru a ına 
h • nıeltdır H5.n1anrı 
er kelını · 
alınır iicesıtuderı.5k~r uş 

re Peısmdır 

l H{lfogdaki seqlô.pzed~le~ 
ere 3000 Jzra daha 90/ lqdı 

Fakat z~ngin köy shıhipleTi niçin 
.su&uvor ? 

.. Harpte ve sulnta kara· • sını şükranla karşılark ll f un v~ şefkat kayna~ı o· m:znn dikkatimize çarpan 
"° Kızıtaym Hataydaki en mühim şey. seyliP. 

Si' rb ı • 
k ~ a dolayıail,. açıkta rnıntakasuıdaki zengin ~öy 
.. a.ıuılara ilk yardım olınttk sahiplerinin çiftçtl ·rine 
UZ"r~ C . d k" . d" . ,~._ 

1 ı-nuyt>tirı bura ıt ı karşı göster ığı a a.:as•z· 
şıı ''"atnde fllf'Vcud 850 li· lıktır. Köyleriııdf" yıllarda 1 

~~~ın sırfuıa eıuir verdi· beri çulışrak kt•ndisini re· 
Kını Jf!.lDUştık. faba kavuşturan fakir ç.ift· 
" lıl Para, seylipt4n ka çisir in bugünkü acılih ba-
._.arılr ba k k"" l "it' li karşısında lıer köy sa· tden1,_ .. :s a oy ere ı ıca 
l k l\'Oylülere ~kmek, ka hibinin dt! Kızılay gibi 
: ve hay"ta,llarma y1>m derhal harekde- geçerek 
lec ~-.ı.ıtınmak sureti· yardıma başlamasl lfizım· 

_,.~nnuştır. dır kaııaalindeyiz . Bu yar 
1) dim doğrudnn do~r~a 

Sök ~erli Valimiz Şükr~ olacağı gibi, Kıztlay VHSt· 

Üıc ~t'l\aijcrin te~ebhüsu tasih· de.:ııyapla9\lir. 
ltıe:~:c. Kızılay umumi Çünkii Kızılliyın ıner· 
vaı. ~' bu felaket.ıede kl"ıdt>n göııdt>rdi~i 3000 
cil i~~~l:Jl&nmızın diğer a· füa 5 .. ylabzede v.atnn daş· 
nıck .• 'Yaçlaraua sarfedil· ların bütün ihtiyaçlnrrnı 
· ~lcrc Valimizin em· karırıluyacıık kadar d~g~ il· 

t ıııe 3Qoo "' " 
d . lira daba gön· dı' r. Yık, lan evlerin tamiri errnı.!ut· k 
h . ~•r. Bu parada Re'-' h 1 · · t ı~ı· anı~e " ve-; ma vo ım e uı~ n e a ı 
mı t Ve lskeııdeıun si için da\ıa çok maddi 
tıa~' ~larile merkez mm yardama ihtiyaç vardır. 

l~ınd L• 
tin •ıt1 srylabzedele • BinaenalPylı z .. ııgin köy 

1 Slff,.:ırurj ihtiyaçlarına sahiplerinin de bu asil va 
1( t ec:ekttr. zifeyi ifaya koşmalarıııı 

ııalayın bu asil alaka bekliyoruz. A Q,iR'.JU~ı- • 

t'"1Qnga memleketimizden 
O:zt,. elbise <ılmak istiyor 

ıstanbu 
rildj.ıı.: 1 - Haber ve 

~·ne o .. 
n'ernt,.ke ~Ote Almanlar 
f:'lbiae · hınizden hazır 

yecek eşyayı mübayaahn· 
da yeni eski diye bir şart 
koşmamakt dırlar. 

lardır "s 'YalCL:abı 1tlacak 
r rn,. Y~d u nıaksatla Al· Alman Ajam, tema~· 
bi; .. an şehriıe gelen larına devanı etmektedir 

· &ııne ·ı teap~11 ba al~arlarla Bundan başka Almanlara 
Zan il l" •şlanıışhr. Sı yeniden sahlacak tiftikl~r 

11 urn ta d d 1 ba mana. • nazaran Al üzerin e e temas ara ş 
ı. bu "b· h 1 "~ ~ gı ı azır ge anmıştır. 

C ttA •h ~ -~~ ~~..ot H ~rıı ailgan Kiralama 
30o ~ya Kurumuna 

lJ,alra teberr.. • t ' kaııunu 
11 pt rrf·t u e 1 8 k 15 Corç Mib ". "'&hhi\}erinden reye arsı 

..,, Kururn:ılyan Tüık Ha rey]. ka' uİ edildi 
.bcrrij eyi n~ 300 lira le Vtt~ington 14 A.A .. -
b "'°''' 11 ••halı ,_ Ve par ayı ı\ mer ilca Ayan encüqıeni 
llt'! "Utunı . "I h ., Y•tıtrnışt 'lieznt"st· nıgı lttrey~ f\r:p levazımı 

-.rrıu k"'nd· . ır. Hnva Kuru kiraıam,.. ödünç ve mt-:rme 
'••rıt- t 111"kt,.dit ~ı-k\ciir ~l kanunu proj •sini 8 r~ye 

. Mttarif C • l·nrşı 15 reyi,.. kabul ve 
h R'e. . ·lllJ ye- tasdik .. d İl6ı ,.ı_ Liyıh•yı 

ısı ş h . 
Ur(a M rı nıizde ayarı heyeti umumiyasine 

kiy "" e.busu ve T.. sevk eylemiştir. 
. . ıvı•arif C . ur- K 1 h 
ısı R'"fet ""'- t:nııyt-ti R,.. an un ayı asmın ayan 
kıt Utt-.. d da mi"ızflkt-r~sine paıart"'· tadar "V-.:fl Ün A .,. 

• 
1 felır· · 1 

• • •• •• l..: l kt lıı u f lllllze oe( • S! gunu !h-'lŞ 11118CI ır. 

b "f <'il Ôk & nuş - - ------·---
11 "•ç 2Üıı ltıt-n Hatay<la !erde bulunduktan iOrıra 

lc,J,rak ted'- ·,ı, 
.. ~ Anka raya dönecektir. 

Tehhke azaldı mı? 
Londr a 13 A, A. -

M~stakil Fransız l\j~n11 
bildiriyor : 

Balkan ihtilifı tf".hlike· 

yalanlan· 

·- Cuına 
-,~-·-Ç7iINx -

~eşriyql Müdürii 
~;ıı,..-

Abonc:Yı11ığı: 5Lira 
~ Yabancı memleketlere 
: 8 Lıra "Günü geçmiş 

sayılar 5 uruş 
T elcfon:1·46 - P. K. 14 

27oı ADftES : YENIOÖN:AfiTAt<Y~ 

Yunarı ilt1ri 1 

hareketi 
ltalyanlar ~Q u
n~ gayret sar

fediyorlar 
Atioa 13 A.A.-- Ar

navutl~~ liududuna_!ki rôr. 
ter ajansı mubafüH''bi Cliri ... 
yor: 

Salı gunu Vt'! dün it lya~ 
lat neticesiz kalan m~!i_a· 
bH hücumlarda bul~n uş-
lardır. Bütün bu b\i,cum· 
lar tardedilmiı ve Y~nan· 
lılar mukabil taarruza ge· 
çw:ek 5 kilozuetre kadar 
iler leUJitlerdir. 

t.-:l~lin yoJu aı~rinde 
mühim Ual>:_l\D tahşidıuı 
gQ çarpmH:tııdır. ltaly~ n 
lar ~ı cephe boyunca 
yeni ~uvvctler getir~Jer 
dir. Tayyare kuvvotlcrini 
arUırJıkJar.a,örülmektedir 

Yl WYJlı. _____ _ 
Tepeckdeoi 

virdilel 
Atina 12 A.A: - Yu· 

nıtn ordusu Te~edeıen ci· 
var111da ıenif liır çevirme 
harek ti yıpmıılardır. Yu 
nei\lılff t~tirin i1~lmomet 
r~ yakmına kadar yaklaş· 
ımşlardır. Bütün cephe 
boyu•cı çok ~iddetli 
bir topçu faaliyeli devam 
etmt"ktedir. İtal)'.1an1ar ha· 
vada~i fa.liyetlerint ~ittik 
çe arttı.am~la dar, 

Rados adası y i
bombalandı 

- ;;s 

Franko ile 
Musolini 

Nasıl Göriişt\iler ? 
Maı;!rid 13 A A . -

ispanya hükumeti tarafın
dan General F ranko•ıuıı 
lt"lya seyaqati hakkında 
ne~redilen resmi tebligd"" 
deniliyor ki : 

" - Franko ile Muso 
lini ltalyada bir şelıirde 
bııluşmuşlardır. Bu görüş· 
medq Avrupa mesel:::leri 
ile ikj memleketi al~kadar 
eden bütün meseleler bil· 
bas~a bu 1aribi anlarda 
gözae n geçi?'ilıuiş ve gö
rüş birligi miışahc de olun 
muştur .. 

H~r iki devlet Rt-isi 
kar ıl~şırkt"ıı as!.t"rİ !ıııifor 
malı\rını ~ixmi ş bulurııı • 
yorlardı. Mülakat biitürı 

ıün devam etnıi~ vı· bu 
müzakerelt:rin hem~n lnı· 

. tün safhasında Jspanyli 
H" iciye N•ztn St.:rtınn 
Suner de huır hulunıuuş· 
tur. lt~lya Hariciye Naım 
Kont Ciyano a~ker vcszife 
si dolayısile bu müzakt:r•· 
lere iştirak edememiş v<
b , ı münasebetle lspanyu 
Hariciye Nazlrma samimi 
bir telgraf göndermi~tir. 

Ma<lrid 13 A. A. - : 
İspaı ya devlet Reis; Ge • 
neral F ranko lta)yaya geı· 
Jiği vakit yollardıı biriken 
halk kendisioi ~iddetl~ al 
kışlamış:ır. Yollar lulyaıı 
ve lspanyol bayraklarile 
donanmıştı. 

Musolini misafirİ•ıİ kar 

( Sayfeyi çer~riniı) 

·~,_. .. 
tayyareleri için iaşe ve 
benzin depoları açılmış 
olıı:ası muhtemeldir. Ge· 
çenlerde Süveyş kırnalı

na ilk akını yap::ın Alman 
tayyarelerinin buradan ben 
zin aklıkları zannedilmek
tedir. 

z r r 

lngiltere 
1-ler ih.tirnahb karşı 

ted9ıi"'l e•·ini aldı 
lonJra 14 A. A. -

Avam kamarasında Lir 
mebus lngjlt~re::oirı isti laşı 
na karşı ted~i~~r .alınıp 
ahoma~}~ın ı sormuştur. 
Bu suale c~ap veren Ha 
riciye müsteşarı deouştirki: 

.. A'iç bir düşunce ve 
tei:Jbir ihmal eelılm~miş ve 
biifün hazırlıklar yapılmıştır 

sında ç.ırpışmaıar olmu '
ve bir \tüşman tayyare~i dtt 
~ürülrnüşCür 



Yol vergisi 
Kazanca göre veri/ecele 

Naf1a Vekil1.:-ti tarafıudan hazırlanan 
yeni kanun Jaayıhasına göre bu vergi
lerin üç tahsitte taksili mukar1erdir. 

Ankara- Nafia Veki· l 
leti,-:şose ve köprüler kanu· 
nuna ek bir kanun layihası 
hazırlı.mışhr. Bu !abiye ile 
yol paralarının tahsil sure· 
ti ve miktarı yeni t"S8l:llara 
bağlanmakta, ç laşan ka· 
dınların da yol uası ver· 
mcleri esası konulmak· 
tadır. 

Liyilıadaki hükümlere 
göre, bilumum devlet me
murlaı ı le senede tm az 24 
lira ~azanç vergisi ve ya40 

t lira bina vergisi il~ mükel-

lef olon hakiki ve hükmi 
~ahı.slar aşaFıdaki yaıılt 

~-!Sis?C~ . 
şıla<lıktan ıonrı; kendi ika 
mctaihma .,dönmüş ve 
Franko ıçın Marg•!rİta 
k~şkü tahsis olunmuştur. 
Osdedl'ln e v-.·cl yapılan 
toplantı üç saat sürmüı

tıir. Konf eranatan çıkarken 
her üç devlet •daınuım 
yüzle rinde memnuniyet i~a 
rt"tleı i x-örülmekte idi. Mü 
zakereler öğleden sonra 
da de vam etmiıtir. Müıa• 
kereler hakkında burada 
resmi tebli~den başka bir 
.şey neşredilmemiştır . Hiç 
kimse başka bir şey bil -
mıyor . 

Patenin ziyafeti 
Vişi 13 A. A. ~Dün 

saat 13,55 te Moııpdiye 
~~lı riııe varm1ş ve buraıda 
Mareşal Pete ıı ile Fransız 
hükumet adamları tarafın· 
darı karşılanmıştır. İki 
devlet adamı birl:kte öğle 
yemeğini ye dikteıı sonra 
hususi surette göri.ışnı İİy• 

len.lir. Bu esnada F ı ansız 
Hariciye Nazırı A miral 
Darlan ile lapttnya Harici 
ye Nazıra S erano S une r 
aynC8 göruşıne idiler . 
Bu esnada vilayet ·on~J• · 
nııı etrafında bü) ük b;r 
hı ık kalabalığı lop!anmış 

, ve şiddetle aUtışltum~tır. 

l lalkm ısrarı üze rine Ma
r eşal Peteule Fraıı ko bal· 

: kon .s çıkmışıardar. Görüş· 
. meler bittik.ten sonra Ma· 
:.reşAl Petcn misafi rini oto 

mobila kadar uğurlamış ve 
Franko saat 16,55 te Moıı 
pleyeyi lerkeylemiştir. 

Ne konuştular ? 
Viıi 13 A. A. - 11-

viçre gazeteler inin muhe• 
birlerine göre, Ceneral 

lf raııko ilf'l Peten arumda 
görü.tüten . mesdelerdr.n 
biri de Habeş\standaki si· 
va ıtaıyanların tabliyesi 
.iıidir. Bu tahliyede Cibu 
ti - Adisababa demiryo
lundan iıtifadt'I ~dilecek • 
tir. ve bu demiryoıu da 
Frauıızlarr •İttir . 

miktarda yol parast 11~ 

mükellef ol"cak)ardır . 
Senelik kazanç vergi· 

Jeri 24 liradan 75 liraya 
kadar olanların yol ver· 
gisi 6 lira; 75 liradan 125 
liraya kadar olanların 9 
lira; 125 liradan 200 lirtt· 
ya kadar olanların 12; 200 
liradan faz.la olaulardan 
15 lira, bir aenclı l bızauç 
vergilen tutara :l4 li r t den 
nolc:Hn olan devlet m,.mur 
larınm yol vergileri de 7 
lira olacaklardır. 
Bir senelik oi ııa "er~isi tu 
tan 40 !iradaıı 120 lırayıt 
kad ı ulanltır<lK :ı 6 linı, 

120 hradan 200 tiray• ka 
dar 9; 200 deıı 300 liraya 
kadar tı lira; 300 den faz· 
la ohwJar daıı 15 lira. 

Müteaddit binalara muta
aarrıf olan ve ya muhtelif 
membalardan kazancı ohtıı 
mükellefler bunların her 

.birinden ayrı ayrı yukan· 
daki miktarlarda yol para· 
il vereceklerdir. Hükümle· 
rin ~umulu dahiline girmi
yen 18 yqından 60 yaşma 
kadar erkekler senede 6 
lira yol parası Yerecelerdir. 
Yol parau •nede üç tak· 
sitde tahsil olunacakhr. 

f Vlar aflD kurtuluıu 
Maraş 13 A.A·- Ma 

raşııı kurtuluşu11un20ncilyıl 
d önümü dün coşkun teza
hüratla kuılaııımş ve bu 
sene me rasime Hatatdan 
gel~n bir heyet d e iştirak 
eyleıniştir. Meraıimde Par
ti idare Heyeti azasuıdan 
Maraş Mebusu H~ıı Rt!
şit tankut heyecanlı bir 
hitabe İrad eylemiştir. 

Kavuçuk fıkdanı 
Ankr..: 13- (Radyo 

x azetesi) Almanyada ikti· 
udi giiçıülder artmakta· 
dır. Bilhassa kavuçuk buh· 
raııa son günlerde çok faı · 
lal 'şwaştır. Bunu sebebi 
Amerikadaki bet büyük 
kavuçuk fabrikaamın Al· 
manya ve ltalyaya kavuçuk 
satmaktan vu geçerek İn· 
gıltere ile bir mukavele 
akdPtmeleridir. Şimdiye 

kadar Amerikadaki kavu· 
çuldu Almanyaya Sibirya 
yolile ·evkndilmekte idi. 
Şimdi Amedkan fabrika· 
ları Alman>'aya kavuçuk 
vermiyecektir. Almanyanm 
geçen sene lO milyon ıto· 
ku yardı. Eakat bu •enf'l· 
ki ihtiyaç 50 bin tondur. 
Kavuçuk meıeleıi Alman· 
yctda ıüniin en ebemiyetli 
mevıuu·nu teıkil etmekte· 
dir. 

-- Neıriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P .matbauıANT AKY A 

Amerika 
S..ede 36 bin 

tayyare yapacak 
Vaşington 13 A. A. -

Hahhazırdn A merikadaki 
tayyare fabrikalara ayda 
~on sistem 1200 tayyare 
imal ~tmektedirll!r. ~Fakat 
yf'niJen ahratn tedbirlerle 
bu iıtihsaJ, çok yükselecek 
ve Amerika fabrikalarının, 
senelik istihsalatı 36 bin 
tayyareyi'! iblağ edilecek 
tlr. Seri halinde gemi in. 
şuınııı Cla inki,.afı içiıı 
mühim tedbirler liltnnııı· 
tir. 

lngilterege 
Amerikan harp 
gemileri verilecek 
Vaşington: 13 A.A. ~ 

Havans ajanıı bildiriyor. 
Bt1hriye Nazıra Albay Naka 

gazetecilere beyanetta bu· 
lunarak İngiltercnin Aıoa
rikadan torpi,iodıuı başka 
deniz altı gemisi gibi 
harp gemisi istedıği ni 
söylemiştir. 

Uzak Şaıktaki 
Aroerikalııar ça

ğırıhyor 
Vaşington 13 A. A. ·

Hariciy~ Nazın Hal, uzak 
taki vaziyetin ~ittikçe g~r 
ginleşmeıi üzerine bura -
larda bulunan Amerikan 
tebaalarının memleketleri· 
ne dönll'esi için konsolos 
luk!ara emir verdiğini söy 
)emiştir. 

8ulgaristanda Al

man tayyareleri 
yokınuş 

Londra 131 A.A. -
Londradaki Bulgar Sefa· 
r ... t baoeıi :neşrettiği bir 
tebliğde, Bulgariıbıı.ıı bin 
Ahnc.n tayyaresinin gtddi· 
ği hakkındaki haberleri 
yalanlamış ve Bulgı.ristan 
da 1000 tayyare istiab e· 
decek hava meydam bu· 
lunmadığını ilin etmiştir. 

ltalyanlar açık 
şehir 1eri bomba 

lıyorlar 
Atina 13 A.A.- Yu· 

nan Dahili emniyet N~ı:a· 
reli tebliğ ediyor: I 

ıtalyan tayy~releri açık t 
bulunan şehirleri boll\bar 
dımana d~vam etmektedir 
ler. Dün Yan yada bir bu· 
tahaneye dütcın bombalaraa1 
tesiril'! 7 kadtn ile bir ço 
cuk olmüıtür. Pireye hü
cum eden ttalyan tayyare 
Jeriain attıkları bombalar· 
dan biri amele mahaıleıin· 
de bir ove düşmüı bura· 
da aivil halktan ~ ölii ve 
17 yaralı da var dır. bun· 
larm 23 Ü kadın ve çocuk 
tur. Selinikteki tarihi Aya 
aofya kiliHIİ bombarda· 
man edilmit Ye bu meşhur 
sanat eeeri harap olmuş· 

tur. 

Gıda maddelerininpera 
kende satış fiatla1 ı 

Belediye Reisliğinden 
Eşyanın cinıi Kilo Kuruş 

Yerli pirinç enila 
., ., vasat 
., ,, kırıkh 

Maraş pirinci enili 
,. ,, vasat 

Tatlı zeytİnfağı (Su ıeyfü 
Zeytinyıığı (Mengene) 
lrmilc 
Nişasta 
Makama adi 

., Ekstra (lrmikfi) 
Arpa şehri ye 
Tel şehriye 
Patates enita 

.. adi 
iri akça mfl!rcimf'k 
Adi mercimek 
Çorbshk Mf'"rcimf"k(ç,..kilıni,) 
Kimyon 
Nohut ala 

., adi 
Taze peynir yağlı 
Zeytin daneıi ala 

• ,. ıtdi 
Süt 
Yoğurt 
Yerli bulgur (çf'"kilmiş) 
Bulgur dane 
Börülc~ 
Tahin 

1 32 
1 28 
1 2S 
1 .36 
1 32 
1 50 
1 45 
1 26 
1 35 
1 36 
1 45 
1 37 
1 37 
1 12 
1 10 
1 ı 7 
1 14 
1 21 
1 45 
1 10 
1 9 
1 50 
1 35 
1 30 
1 10 
1 12 
ı ıs 
1 12 
1 20 
1 45 

Tahin helvası (Yerli Vt'! şekerli) 
Ceviz içi (Yerli) 

1 so 
1 55 

Kabuklu hndık (Trabzon) 
Tel kadayıf 
Yassı kadayıf 
Kuru fasulya (Enala) 

,, " (Adi) 

1 25 
1 '14 • 
1 12 
1. 25 
1 20 

Pirinç unu (Bir kiloluk tor!la içinde) 1 50 
,, ,, (Yaram ,, ,, " ) 1 52,S 
,, ~ (Urup ,, " ,. ) 1 ss 

Pekme7. {Kömür çukuru v,. 13elcn mah) 
" ikinci (Ku.'!yr) 

1 30 

Kuru soğan 

Almang.ada-
Sıra1 tabloları sat· 
mağaını 1,eldi 
Lo·ı dra: 13A.A.- K•y 

meti iki milyon sterlindeıı 
fazla tutan Almanyadaki 
mühim sanat eserleri Amtt 
rikaya gitmek üzere Sibir 
ya tarikile yola çıkarılmı~
br. Bunlar Ameriksda sa· 
tılarak. dolara tahvil edil· 
dikten sonra Alman pro· 
pagandası için sarf edile· 
ceklerdir. 

Almauyanın elind~ld 
aaııat eırlerioı böyle elden 
çıkaracak kadar iktiı,aden 
müşkül mevkide olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Dooavan Bağdatta 
Bağdad: 13 A.A. - A· 

merika Cümburreiıi Ruz· 
veltin şahlı rnümeıili Al· 
bay Donavan Kral naibi 
Abdulıtı&h ve Irak hükilmt-t 
~rkanı ile görüşecektir. --

MESUT BlR NiŞAN· 

LANMA 

Bayan Rakide Civelt>k 
ile Belediye Rr.iıi Sadık 
Müftünün oğlu Abdülkadi r 
Müftünün ni~an merasimi 
dün aile doıtlarının ve ya 
km akrabalarının huzuriie 
yapılnııttır . Tebrik e<l er 
v~ saadetler dileriz. 

1 2:S 
1 3,5 

Birdaktilo alınacak 
Ayda elli lira ücretle. 

bir Daktilo ahnıcak:br. 
Talib olanların evrakı 
mıisbitelerile birlikte An• 
takya noterlij'ine mürac.t· 
atları. 

Munakasa temdidi 
İnhisarlar Başmüdür

lüğünden l 7- 1- 941 tari· 
hinden 15 gün müddetle 
açak eksiltmeye çıkarılan 
200 y"prak tütünün Y ayl• 
dağından İskenderuna nak" 
li açak eksiltme müddeti 
1-Şubattan itibaren ıu 
gün uzadalmışbr. 

Buğday alınacak 
1 - Hatay Jundar11111 

birlikleri içiıı 226 ton buğ• 
day iki parti halinde .,,e 
her parti 113 ton itibari• 
le ayrı ayn kapalı urf iltı 
ekıiltmeye korulmuştur. 1 

2 - Yerli Buğdayırı .
beher kilosu 8 lcuruı 2S • 
santim Urfa buğdayı ıO 
kuruş üzerinden fiatı tah~ 
min edilrniştir. ~ 

3 - Muv-akkat lt:nıİ ~ 
nat yrrli buğdayın 1 13 l 
ııu için G99 lira 10 kura.ıf 
Urfa bukdayınm 847 ıırıJ 
50 kuruştur. 

4 ihale 17,2.941 
pazarteıi gllnü sut 14 te 
Antakya kışlasında ınül~ • 
şelckil aabnalma komiıyO" 
ııunda icra edilcceğind1ıf1 
talip olanlar bu tarihte" 
bir saat evvel teklif ıne~· 
tuplarmı t~vdi r.tmiş ol•• 
caldardır. 


