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SAYISI 2 KURUŞTUR ' 

Ocret P•tindir • 
OOnO geçen •ayılar 

10 kuruttur 

ıı0humluk buida 
~l '--' 

l o/mıgan fakir 
?;~Cif içiler için 
tıı QQt Vektilelinden pa-
YQ,.dımı ile tohıımluk 

;~""".b•~rığdag: isi endi 
'11 ~ .. ~t:f\en'8'neL ki.malı rilmesi için:Ziraat V t kale ti· 
• ıU .İ11 Sc ~ 
~d .. l'lc Yet ~eye na · yazılmıştır. 

" ıı '- tnış b . Ctk 01(ı,11 1 
eş nıs Haber aldığımıza ıöre, 

d,~1; 1~ için Otd~ğu ve vilayet yalnız tohumluk 
dtllcb·ıetler. 0 

bumluk buğday değil fukat bu yıl 
~d1ı~ Ccek ~ad emen mahsulun azlığı dolayısile 
ı:ıı~ ııı.ı <r" ar az . d b 1 'f 
, 11 11;11 60ten VılA. mah urum il ozu an çı t· 
't lobıı~1~ ~Ütün kaz~. çiye para ikraz edil'llesi 
t~;111 lor~ buğday lüzumunuJa Anka raya bil· 
~~ ~~ ibtiy~ştu.~nzelar dirmiştir. 
~~ 11ıtıi~ v ç b lısteleri Tohumluk buğdayların 
~Yı 11 k,d, e \J husuı birinci teşrin ayından ev· 
ı ~tlı~ IXılibt:, tobu.mluk vel Hataya gelece~i ve tev 

ltıck u" .. ç Ç•ftçılere ziat2. ba~ıanacal?ı tabmiıı 

Pi l//i~;·~dolJ~k~dır. ı t o 
d' ~8Q,. 'vı u a aaiıçın 
"e ~ r il/ b l , Jd 
1) ~l'ıtı", ono arı çıK.arı ~ 

' . lr 'Ilı ·· k 
s" hkild ·~u sek faizle ve sağlam 
.r tıt\ b e ış\ t k . . ~ u b e f>le ıstıyen vatancıaş 

.1 ~tı~ tn.-
0~0lardau almaları kendi 

e "•lı '~a 17 ·: ~atıeri iktizas~dır 
k1ııı 'lıra d A.. - ihtiyacın. k.uşıl lmak için 
'bu~ ltt,rı .olayı~ile bu tasar ruf boııolarından 
rt l.•çı,, ı ll\ılli müd 

'''ıd· nı k a herkesin alabil ınes\ri te • 
'tı L ·~eve ~rşılunı,k . . ı:. 2- ı · 1 k 

'l<ıt,.q'lırl,n kaleli tara oun ıçin ·' ve :> ıra ı 
\rıır..' bıı11 ·u· •ra l•sarruf kuburları da çıkarıldıgını, 
il 'qı41 c:ı rı · paralarını yüksek fa : zıe ve 

tı !\ ır, H P•Yasaya , '''d U ın~ en sağlam bir şekild~ İş· 
v'tı, bol" Ai~••e • letınek isıiyen vatandaşlar 
., tkılj pılıırı, 11 ~ın~ için bunun münim bir fır· 
'~ llııı,!\ "•d ~ illı· Bat sayılacağım, bu suret· 
tJ11 ~İllj ~.~P etı~~ralı, le vatanda>larrn hem ken 
~11/'r<.1,llı~dtfa,y!' hıa. ~ilerine ve hem de mem· 

ijı ~İlıi ca:r&eıned~r leLete karşı büyük bir 

e •rıü \af. 
10 I menfaat temin edecekleri· 

~l .. anın . .. 1 • 
~ .• , e'- nı soy emı~tir. 
"(eb' l(et · · 
ltt\ lseı · 1rnıze geleıı ec-

1ürk-Bulgar 
1nünasebatı 
Bulgar matb ~ atı 

ıun neş"iyatı 
S ... ıfya 17 A.A.- Bulgar 

' .Aiansı bildiriyor; Son 
l•ezı ecnebi ajanslarile g&· 
zt-teleri Bulgaristanın Türk 
hududuna asker tahşid 
ettiğine dair bir takım ha 
berler neşreylemiştir. Bu 
yalan haberlere karşı bil· 
tün Bulgu.matbuatı hüla · 
satan ~u cevabı vermekte 
Jirler: 
•Iki ınemlekttin dostluk 
bağları bu yapılan propa 
gandalaı la gevşeyem e z 
Türkiye ve Bulgaristanm 
birbirlerinden arazi talel>i 
yoktur. lki :nemleketin 
bukadar ı\amimi ıo 'ınasase 
batını görmemek için kör 

olmak lazımdır. 

Halep dün 
işgal edildi 
Jngilizler J-Iaıebe 
5U9 kamyon er· 
zak getirdiler 
AnadoJu Ajansınm şeh 

rimizden aldıgı bir telgra 
fa göre Inıitiz kıtaları 
dün saat 13 te Halep şeb 
rme g ırmiş Haleplıler ta· 
rnhndaıı coşkun teubürat 
l.ı k.u~ıtanmı~tır. İngiliz 
kıtaları Halebe 500 kam· 
yon mıktarındi her türlü 
erzak ta getirmişlerdir. 

tiızim telefonla Halep· 
ten aldığımız haberlere 
göre, Halep mıntakasındil 
kı Fransız askerleri Beyru 
la oakleJılerek orudi top 
la'lmöktadular. Sur1yede· 
ki Fransız konıiserı lie · 
neral Dentz lugilız asker· 
leı i tleyı uta gırn edc:n ev· 
vel ş ~tırı lerkederek l'rab 
ı.ısşama gitımştır. H.alepte 
suKun vardır. Evelki gün 
kapalı oldn çarşılar <.tun 
lngıl ız ordusunu ı gırm~s\ 

üzerine tekrar açılmtştır. 

bii~~~~ııııı 1 ~!erle diplomatlar 
~lç-ı '''Osko R ~ 

Arı~ ~ 'tr\ b· va, usyanın Roına 

Suriyedeki İtalyan 
heyetı 

111 ııtıı •t, t)~lltr' •zden geçerek me mle-
l:ı:~ d~~11ılc ş,~~:A.~~- gidiyorlar 
~<ıv ıı ~l~bııtld 11lıilc ge. Sovyet Rusyanın.Roma ve 
: ~ b"Yuı''hrı}'" ltıis•fir Budapeşte biiyük Elçileri ıle 

b t~ b ııt tıç· ~•ıırı Mo sefaret erkanı bu gun Bul· 

Ankaıa l 7 .A.A - Ha· 
tay yolıle memleketimiz.t: 
gdmi5 o'uu .::>unyedekı 
ltalyan mütereke koınısyo· 
nu azısı bu5ünıcü ek ;p ~ • 
resle Ankaradan geçerek 

~ ıı.ttltbı: 11i~n ~'1 Fon ş~· garistan huduJumuza gel· 
" ''lıl r l "o ' U• · 
") '' ~llr ~}'~'t 11 ~'P\"rı mış ve merasimle karşılan 
~·•\t ~içi c ~l c:ı ıl~ la. Eış.tır · Bir polis nıüf reze si 

ıı!: or,d,n crnıştir. . lçılt!re ihtiram resmini 
t-\. L • r.. y· lf tt t · · ıı;,~ ııttı, .. ,crnt k •ne e mıştır. Sefırlerle be· 

tile '
17 

c et ııe r~~er Ruı tabasından 23~ 
........ 'A. ı kı~ı de bırıikte gelmiştir. 

' A.,_ Mısafirl.er trenle yollarına 
dcvaın edeceklerdir. 

ltaıyay1. gitmi~lerdir. 
~ P!KE".Dl!.<l 1 l'AL YAN 

~lRı<ASl -..JDA lSYAN Ml't 
Ankara 11 A.A. - Ve 

rilen huberlere göre, Pı· 
re limanıudan Turk lıudu· 
duna sevkedılm:'\k istenen 
bir ltalyaıı fırl:asında bır 
takım kargaşalıklar çık· 

mıştır. 

Alınanıara göre 

Rus ordıısu 
karmakarı
şık bir lıalde 

kaçıyor 
Smolensk ve Kiş· 
nı>v şehir teri Al
rnanların elinde 

Berlin 17 A. A. -
Alman resmi tebliği : 

Smolerı," ~şehri bu aa 
bahtenberi kıtalarımszın 
elindedir. Rus ordularının 
cephe gerisinde karmal:a· 
rışık bir şekilde firar et • 
mekte oldukları ve bunlar 
dan artık muntazam bir 
mulavemet beklenemiye· 
coği tayyare:erimiz tara • 
dan yapılm keşiflerd:>n 
anlaşılmııtır. 

Bolşevikler c~pbede 
kuvvetli bir dümdar kuv• 
ve ti bırak uak süratle şar· 
ka doğru çekilmekt~dir
ler. l3u düındırhrla rücat 
eden ordular arasuıdı 

mÜ•nkttn oidu ; u kid ır ı{C 
ııiş ınesa(eler vardır. Rus 

lar bu suretle dü nJ.ırlar ı .. 
teda eJerek o"dunurı rü· 
catini temin ve geride bir 
mukaveme-t hallı tesis et· 
mek niyetindedirler. Be • 
sarabyanın merkeıi olan 
Kişnov şehri Alman V-j Ro 
men kıtaları tarafınd.rn zap 
tedilmiştir. 

Stakbolm 18 A. A. -
Buraya gel~n b"ber 
lere göre Alman kıtalan 

Narva şehrini işg:tl etmiş· 
!erdir. 

Şimdi 9mi1 
gonasker 

bo ğuşıı9or 
Alman Rus ordu 
lan nıu ·-t~zam bir 
harbe tutuştular 

Beri in 17 A:A. - Al· 
ınan Resmi tebliğinden: 

Rus B.u~kumadanlığı 
cepheye son ihtiyatlarını da 
cdbederek AJ:nan ordula 
rınu:. ileri hareketiııi Jur 
durmak iste ııektedir. 

Bü suretle ş-.kla muaz• 
ı:am bir mücadele başla· 

mı; lir. Şımdiye kadar gô 
rulmemış der~cede şiddet 
h olan bu mu ha~ ~beye iki 
taraftan 9 milyon aslcec 

Ruslara gö· e 

Aımaııhücu 
mu dPvam 

ediyor 
Almanların zayı 

atı çok ağır 
Moskova 17 :AA.

Dün Smoleng VM Novog• 
rad mıntıllcalarmda çok 
şiddetli muharebeler ol· 
muş V::! düşman ağır zayi· 
at• uğramıştır. Bir düş· 

mm m:>törlü ta).ıru imhı 
edilmiştir. 

T tyyarelerimiz bilb as· 
sa hava meydanlarına ve• 
cephe geriıindeki motörlü 
kıtalarına hücu:n ~derele 
ağır zayıat verdirmişler· 
dir. Düo 52 Alman tayya 
resi imha edilmiştir. 

Dinyeper nehrini geç· 
miş olan Alm10 kıtaları 
mukabil ı hücumlarımızla 
3 kil<.'.Iletre geriyl! pü~· 

kürtülmüş ve .1500 den 
fazla Alınan as1'erı imh t. 
eJilmi~tir, 

RUS Tt.dLIGl 
Moskova 18 A.A. -

Dürı gt-ce de şiddetli mu : 
h.rbeler cereyan etmiş, 
c"ptı~lerJe esash bır d'!· 
ğışıklık olm ımı ltır. D j~· 
mand~n3tank bir kaç zırh 
lı otomobil, kurşJo, mit· 
ralyöt 56 arab.ı ve bir 
seyyar tclıiz cıbaıı iğciııa n 
edılmiştir. 

UZAK ŞARK.fA 
Mühim hadiseler 

bekıeniyor 
Şang.tay 17 A. A. -

lyi malumat alan Çm meha 
fıli,jCApon lr.abineıinin is!ifa 
sını Uztlk şarkta büyük ve 
mühim haJiıelerin hlkip e· 
dt!ceğı kanaatindt:Jir. 

'>UN LJAl\IKA 

J<ıısga 
N eticed~n um ,tsiz 

değildir 
Vaş ngton 18 A.A·

iluutJaıı.i sıyıt11 nıeJa{ıhn 
kl\u.&.:Atiae g:>ce So ·ıyôtl('• 

rin uğrıyücıığı muvılltaki· 

yetsiılikler nek•dır mü· 
bım ulursa olsuıı Alman· 
yanın mağıul>ıyeti mubak· 
kaktı;. Bil ' ıas.sı lntilı& Kui 
arılaşmasındın sonra bu 
at mad büıbütun buvvct: 
lenıniştir. 

liır haf tı& ev eline ka far 

\ 

iştirak~ etmektedir. 
Bugünlerde çok mühim 

muv•UakiyeUer arifosinJe 
bulunulduğu ~üpheıizdir. 

pek muııtazım elmuy.tn 
hayat şımdı normal ı 'yrrnı 
ta '<ibe başlu uı~ur. Sıoe:na 
lır tiyatrolar ve kültür 
parkluı g~.:e gücdü hın 
ca hıı.ç d•>lmaktadır. Mos 
kov.da berke; sakin bir 
yal ıürmekled~~: 
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Hı/ zıssılı.lı.a mec
lisinin kararları 
Sıhhat Müdürii bu husus

ta halkımıztı çokfaqdalı 
~tavsiqelerde bnlundu 

lngiliz me-
haf iliııe göre 

Almanlar henüz 
mühim bir kazanç 

elde edemedıler 
Londra 17 A. A. - Rus 
Alman harbinden bahse:len 
ealahiydli askeri mekafil, 
Almanların henüz ehemm\ 
yetti bir kazanç elde edeme 
diklerini ve Almanl irm 
daha çok ilerilere ·gitme• 
dikçe hiçbir a\'antajları 
olamayacağrnı söylemiştir. 

Dünkü sayımızda Vi· 
!ayet Umı mi Hıfzıssıhha 
Meclisinin verdiği karar· 
lar münasebetile Valimizle 

S\hhat müdürümüzün gaze 
temize yaptıkları beyana· 
tın ilk kısmını ne~ret• 

miştik. 

Sıhhat müdurünün halkın 
umumi Mhhatını alakadar 
ve herke"in riay t etm si 
r l ~elen beyanatınm son 
kısmını d neşredi)'oruz. 
Swhat Müdl.irümiız demiş 
tır ki: 

Şeb i rde,binlerce açık 

kuyur.un mevcudiyeti, bu 
Rlinkü şeklile tifonun ba~· 
hca kaynağı oldu~u yapılan 
tedkikatla anlaşılmıştır. 

Binaena1P) h bu kuyu· 
lımn muthka \rnlı .. nılmıya 
< ctk bir şekilde kapatalmah 
)ahut ağızlarına fenııi u· 
suller dairesinde bilezik 
yapıl.uak demir borular 
la ve tlllumba İle :su ahı • 
malıdır. Asıl tehlıke kova 
ıle su çekmek meselesiJir. 

-Çoçukl rm elinde 
bir takım boyalı şekerler 
görülmektedir. Bunlar 
lıekkmdl\ da tedbirler alırı 
ınışmıdır.? 

--Bu bakımdan yapı· 
lan tt dkikat Elma ve Ji· 

bulanarak sttılan bugünkü 
yapılış ve sablış şartları i · 
çinde çocuklar için çok 
zararlı oldıı~unu göster
mişt'r. Bunların ıtkı bir 
kontrole tıhi tutulması 
için icabeden tedbirler ah 
nacaktır. 

Ancak halkıııııu şu· 
nu t'1vsiye ederiz ki, çocuk 

1 rrnın bayatını k.orumak 
ve yavı ularını genç yaşta 

ı~ra gömmemek iıtiyor• 
ıarsa sok&klarda satılan ve 
ı l yapıldığı belli olmı· 
y~n şeyleri yemekten onları 
mt etmesi lazundn·. Toz 
girmiyer. kapalı kapların 

baric inde sahlın •her türlü 
yiyecek teblikalidiı. 

Yine hıfzıssıhha mecli 
sinde alı.lan kararlar ara 
sında çukurları iyice kttpA· 
tılmıyan ve pislikleri dışarı 
ya sızdıran helalarla dışuı 
ya akın lağım, çamaşır su· 
ları gibi umumi sthhate 
zararJı şeyler .de görü§ül· 

mü~tür. Bundan başka ga· 
zcz, pasta, limonata ve don 

durma gibi yiyecek, içecek 
maddel'!rin .. yarnldığı yer• 
Ierin daimi b"r kontrol al· 
tında lıulu ndurulması için 
Belediyenin nazarıdikkati 

Bir askeri mütehassıs 
ta Alman~.a• a karşı harbe· 
den Soiyet kıtalarını tak· 
dir etmemeye imkan ohıadı 
ğıoı söylemiş ve demiştir 

ki : 
Henüz harbin dörd Ü'l· 

cü haftasrndıtyız . Bugüne 
lcadar A many" esu!l ola 
rak hiçbir şey elcJ .. etıniş 
Jeğild;r. iki gürı evvel Al 
mıuı propng.ındasının yay

dığı haberler doğru de • 
dir: ,, 

Hiodistanda 
memuuniyet 
Peşaver 17 A. A. -

lngiliz - Rus anlaşması 
Hmdistanın şimal hudu· 
dundaki babileler &rasııı· 
da memnuniyet uy.rndır · 
mıs ve bu ittif .-k tasvib 
edilmiştir Alm nlum zayt 
atına ait raka nl ar bu kabi 
bileler arasrnd t derin te· 
ıirler bıukmaktadır. 

Kabile reisleri Suriye 
mütarekesini ve buradaki 
muhaıamatın sona erdiği 
bakkmdaki haberleri bü· 
yük bir memnuniyetle kar 
şılamışlard r. 

eğer o eyvelerin uzerıne celbedilmiştir . 

.-:ı-a111!!ED~---....,..------- Açık arltrmC\ Türk /[ava Amerikada Sulh Hukuk Hakimliğinden 
1 

I d . Taksim ka')i!iyeti olma• ~ 

Kurunıuna 
Köylülerimizin te 

berrüleri 
MAN~IRI KÖYÜ 

Kuruş 
, Güllü Ahmet 150 
1 talil Kuyucu 150 
Osrnsn Irk 200 
Hacı mevlut 200 
Ah mı t çı> lıkkay 100 
Mustafa· Gulhi 25 
Ahmd T oprek 50 
Mt'met Sarp 100 
Hayro Evt..i ı ı 25 
Memet odun\!u 50 
Hüse)in yıkıcı :-o 
Ahmet Sarp 50 
Mahmut Oduocu 100 
Yekiln 1250 

Halepli Ali Müycsse 
rin T~rk llava Ku 

r umuna teberıüii 
Halepli tacir !erden 

o~up şehrimizde bulunan 
J:.. lı 1 f uy~ss r Turk HıtVA 

K uı umuna 40 lira t hnrü 
eylemıştır. Kurum kendisi 
ııe te-şe~kur etmekledir. 

. z an anı? l:t g a· masa has~bile satılarak pa· 
hne muhalıf olanlar · rasınm vereseler uasııu'a 

Vıt~inğton 17 A ... A. - pAylaşhrılması surc:tile ~u
Cümhııriyetçi bir se .ıttlor yuun iıalesine karar verilen 
radyoda söylediği. bir. nu· ve t bli vukuf marifetile ta• 
tukta lzlalldanm ı~itdın - 2000 r k t 
den dolayı Amerika küku ma~m1 . . ıra ıyma 

t . · t kı't l 0 ·• y d takdır ettırılen Antakya· me ını en e , ı,.. c e• 
miştir ki : n~~ Kc\ntar~ ~alıallasind~ 

" lzlandanm itıali kon• k~ın tahtanı . uç ve fevkını 
grenın tasvibi oııaadan bır odadan ıbaret olan 
A~rupa harbine iştirak 3/2 parsel nJmaralı evın 
etmek demektir. Çünkü iz 19-7- 941 cuınarle~ı gü· 
landanın Amerika askerle nünden itil>aren 20 gün 
ri tarafından ~şgaali .o.'ada müdtıetle açık .arthrmaya 
l>ul~n.an 80 bın lrıgılız as· konulmuştur. Takdir olu· 
kerıııı ıerb.!at bırakmış nan kıyın<!tİ n yüzde 75şir.i 
oluyor. Ve bu şekilde biz b l d - t kd" d t . . . . u oıa ıgı a ır e sa ışın 
'!vrupa _harbıne fılen i~tı· ongün d.tha uzatılacaktır. 
rak etmıı bulunuyoruz. ,, u· . . .. ·· l 

uırıncı satış gunu o an 

Hırsızlar mt-yda 
na çtkarıldr 

Geçenlerde Abdülkadir 
Melt•ğin evrnden cşy.t ça• 
!anlar, tJOlİa tarafında ya• 
kalanmış ve çalınan eşya· 
1 11111 hepsi meydana çıka· 
rılauk sahibine teslim O• 
lunmuştur. Şeytan Ali, 

1 
Abdullah ve Mehmet adlı 
olan üç bırıız mahkımey" 
verilmittir; · 

8- 8 - 941 cuma günü sa· 
at 1 O dan 12 ye kaJar ve 
ikinci arttırmanın 18 - 8 -
941 pazartesi güııu aynı 

auatıa yapılacağından daha 
fazla ızahat isteyenler sulh 
hukuk kaleminde 9}, n ıma 
rah evnıka mimıcaat et 
meleri ilan olunur. 

Neşriyat IVluduru 
Selım ~ELE.Nı< 

C.H.P.Matl 'aası Antakya 

Tedavülden k<ıldırıfatı 
paralar. 

Hatay Defteıdarh~ındun: 
Eski 11igel 5, 10 ve 20 

paralıkların yerine dantel· 
li bir ku·uşluklarJa bronz 
10 parahklar Jarp ve pı· 
yasaya kafi miktarda çıka· 
rılmış olduj!undan eski ni 
kel 5, 10 ve 20 para!ıl:la
r rn 31- 6 194'! taribin· 
den sonra tedavülden kal· 
dırııması kararlaştırılmış· 

tır. 

baren ancak bir seııe 
drtle yalnız mal sBM~ 
rile Cumbt0riyet 
Bankası şubelerine "' 
lıııriyet mer ke:t ba0d~• 
besi olmıyan yerler e 
at Bankası şubeler• ·ıe 
fı:!d"n kabul edıieb1 

tir. 

EUerinJe bu ufa:., 
ra bulunanların ~ 

Mezkur ufak paralar 
1-Temmuz-942 tarihin· 
dt"n itibaren artık tedavül 
etmeyecek ve bu tarihten iti 

mal sandıklarile CıJ e 
yet Merkez Bauk8 , "e 
at banlıası şubel!:t1' 1w 
dil ettirmeleri ilaıı / ~ 

-Erzak satın alınacak1,1, ~ 
Miktarı Temi natı ııtf 

Cinsi Kito Lira K. 2rJJ 
Mııkarna 5000 150 00 ' .,J 
Kırmızt biber 300 9 00 l 
Bulgur 10000 142 50 ıZ 
Taze kabak 18030 9 ! 50 12 
Taı.' fasuly 24000 .,216 ıt#: 
Taze bamya 800U l 20 21 
Patııcc1n 18000 20l 50 ı5 
Y·ş 1 b",b ~r 50JJ 11 l 5J A 
Dom ıt" s 8000 36 ıl,. 
Semiz otu 2500:.J 150 ' l 
Kemiksiz koyurıctı 36a 13 77 l 
S iit lOfü ' 8 10 l 
Y·>ğu · t 18JO 13 50 
N:t hy:!ı" l e ber.ıbe r j •' 
Ekm "< p ' ~ · rnn tic re•i b ·h ~ r k ılo.u 1 ·u(Jl 3 J ı 

1 - Hc1hıy J nd mu bırlıkle ri ıı;ın yuk •'',e.;ı ' 
ve nı;ktarları yazıla eruk Vı! se:>te ile nık·1> ,,ıe t~ 
bil ekınek piş" rın ! ticreti açık ek;İ lt ın ı sllre 
tın ahnacıktı r. ıJl 1 

2 - Eksiltme 21,7,94 l paurtesi _{Ü 1Ü 
511 

yapılac:ıktır. ve 1 

3 - Talip olanh1rın o gü ıde te .ni ı ıt_ıa~~t· A 
r~t olasrndııı mı;a L1 tk v~sı "c alnı ile bırl ·,yo 
takya kaşlasınd.t müteşekkil sıtın alma k0 " ,,ıı 
ve şartnameleri görmek üzere ;day Lev.iz1ıı1 

ğüııe müracaatları. j~ 

Metrllkmallar Ha/ke~;~ 
Hazin eye intikal MUSIKI .. ~t ~·' /. 

eden bu mallar uı Stsi nı~'~ı fe ~~ 
kekler i' evıııJ• g• , 

satışına başlanıyor ayrıca alafr~1 ;c .. ~t / Suriye ve L;ibnan hü· der;ler\ ver• . p1 

kumetler i lehine hiyar h1fta puırter; i 
haklarını kullanan eşhasın günleri saat ,Jıf• 
şimdiye kadar tasfiye edil kadar ders "' rtıl~ 
miyen gayri menkul emla Isteklıler '1c:•'cl'' 
kı 13 '1 ~mmu~ 941 tari • tipliğine ı:nür• /4V 
hinden itibareıı hazineye Lıa"'n e,, v 
intikal etmiş bulunmakta· ı• 

dır. ls\cender"~ 
Hale o b ı gıb i mallurı R ~isliğinder:.;,~of' 

icarla vey'- cııge-r iuretle k ı ıv• Ni o a ~~, 
işg l etmeHe olan bazı Hanri -.e ' il 
kımselerın Detterdarlığa tapu kaydiııe Jd'~ 
haber verm.!dcn anahtarla· l "eıı nize ait s .J ı 
rı başkasına devrettikleri ci mıntükllD~J~ 
Vı!ya uyJurm:t senedlerle lı aayri 01e11~11.,.. 
bu giuı malları hak iddıtt M~ kare •'5cıJll' 
ellikleri ~ö:ülınekted ı r. · e•1 ' 

Vaziyetten haherd ar Heledıjd ıoı•f ~ timlak e 1 e _J 
olan dettardarlık l>u suret [J)ıı' ""· kararı a rı " 
le hazıneyi ıttrara sokan· rüldti rü ,Je zo 
lar hakkında takıbat yaı>· mtkamı11tl\şle" 
mağd. karar vermı~tir . gün yazı 9 .ıı~ 

Gu,. ndu•• z d.6JI S\ytlarıle ~rİ 
"' sonn tal< ,ıı 

c• 
misyoall 1 af' Sau~ 21 <l ~ ık i fı,ın birden 

KANLl KAFf.:i v~ Ku 
nuıısuzlar tre.ıi 
Fırsatı Kaçırmaymız 

kul ve 8 '1ıJle& 
kuruş lc'IY,,ıJ l 
miş old~» 


