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1 
Ucret peşindir . 

~ SAYISI 2 KURUŞTUR 
79 Posta kutusu 24 . GünO ueoen sayııar : 

10 kuruştur 

Hindistan 
J!!ıı~~ması 
~ /aıı herı ıçın l''İn b l d'l 

ı; ,.. J e ı ınesiııi ileri sürün-
(lıııdenb . indist&nda Ce antaŞmHzlık bir lt''ır}'u' 
~ dik erı bütün dün- 1 " kat .. . ha ledilenıemiştir. 
&İ'Vil . gozUnü <;e· G 

ısyan h andj Müsliimanlurıa 
eı p .. arekti b · 
~ atıaı. u ısyan hareketine bulıış-
'ı'ı··or. " vermiş bu· 
u mıısından ümidini kestik-
'lt~,~·>ogresiniu ver- ten sonr?~a harekete geç 
t \ltStanct mek emrını verme'.· te le· lıı111 ·,1. an gidiniz ~ 

anı d " reddiit etmemiştir. Onu bu 
t s·aıı u n lln sonra medeni isyarı işine teş' vik 
'< ~· u hareket ı;ıü - d 
, 1 in T v P e en amiller arasında ya· 
~lldişe gı ıı~e~i cid hancı devletlerin bilhassa 

Candy~ duşurmuş Jeııon-Alman pronagaııdıı 
eq a. 1 ohnuk ·· ,. 

uQt.. uze sının tesirlerini aramak 
lllOsı··un Hintli li- gerektir. Alman propagan-
taı.,.1utnanlar mUs- d 

qJ 11
q an ası, yıllardıınbflri Hindis-

llı·ctır arak ht1pse tandu biltUn kuvvetile 

ı~b~;lerin Hind· . Hintlileri lı·giliz zulüm ve 
~ a~l\til is ıs tahakkümünden kurtulma-

uastı yan,, ı ğa teşvik e.derken, Japon-
ıı k"'"t' rrnıyııcag .. ını k ,.., ırrn yaya açmış olan bir kı-
ılıı d ·~uk mum. 

"~taıı ~,asırlardan be- sım Hintli liderl~r dA boş 
~laıı Iılaresini elle- durmadan çalışına k tadır. 

•"ıvl e bu işte mü lliodistandaki bu ayak 
~ ' an l lanma muvaffak olacak 

"1i il k· ngiliz.le- mı? 
~ı~rj ilrakterini cok 

ne göre b . n.u sorunuıı karşılığını 
~~r·olnıaıa:ı he~- şımdıden kesin olarak ver-

ı te\tkif etme- mek yeı siz ve zoruur. 
~ lelıJ·ı. bırakmadan Gandinin yalnız kendi kuv· 
flıa~ ;~eli olduğu· v~tine mi, yokı:;a ya~ancı 

~ dq~be . zııu gelı J'Or bır devletin müdahalesine 
~4l.ilıı[• "sivil itaat: mi güvendi~i henüz açık 

h..'' llıede . . olarak belli dex.ıı. F"kat 
'l, ~'tıd nı ısyan ı:. " 
l~~Uh al bulunan şu noktuları göz önünde 
hk .. :n tutmak lazımdır: 

" Lıııll\ak ~ratorlu Bu gün Hiııdi.slnndıı ol 
~ •1iuct· uıere ol- u 

a\'uşı~sta111n istik- dıu~a k~vvelli bir İngiliz 
ha "I ası için b -Amerıkun ordusu ver. 

Q ve..: ı· un B.ınd b k 
,~11~1l.ıi •ışı bir fır- an aş a unıumi nU-
Yc b Yectığine k fusun dörtle birini teşkil 
:UC • u k a eden 10') milyona yakın 

ıınn anaatıııı 1 ~Ilı buetnıiştir. müs ürnan da ayaklanma 
j:alldi Yolda acık işine kntılmamış, hıgilizle-
'ı:ıı 1 re ıniiz!lharet eder bir du-Ö,ıee l . ıarekete d d 

· ı lınct· rum R ır. BUtüıı strateı'ilT 1 erd ıstan- ~ 
ı en 8 noktalara ve nıoderen 5•1• lın tı onr a erı ıa.ı 
tıda :eı.o~nn Müs: ~tara . malik olan lngiliz-
', ..,J\'1} is l~rıu .!lındistundu patla)' an 
e liSrışt ~aıı,, bu s ıabsız medani isyan 
ttJ. ttıış,fak:~ak için hareketini IJastırmıığa mu· 
lllbıştı ,rnuvuf- vaffak .o.lacağı şüphes;z 
( Şeydr~ll Gandiye sayılabıtır. Buna mı:kabil 

düşrna evvel Hintlilerde silah namın~ 
1 ~ olan bir şey yoktur. 
~lllıatı llındistan- l3u?unla beraber bu ha· 
• l~fhahvl e Ond .. n rek t ı.ı · ·r~...,. •• arla u •• e ın ımdistandaki ln-

•tıd lf rne- gılıı. harp faüliyetiai balta 
İlıtıeı·a. ı ihtilaf- laya. cağı, müttefik kuvvu,t-
~ tı. 1dır. q k ı ., 

Çjlrlig· (et at erı ~ıpratarak zaif dilşil-
• ~qllaa ı lıu leı.i receğı ve nihayet Hindistan-
~L 'illıarn da g·· .. ı <crllk . ış ve w~zu o ıın Japo ıyauın 
~kil b' liındistan- e~megıne yağ süreceıri de 
~iıı ~~~~alümun Şuphesizdir. Hu durun~ kar 

1ürkige-
1nintaraJ 
sız/ık si
yaseti 
Milli şuurdan 

alınmıştlr 
Saracoğlu, açık, sa 
mimi ve dost birli

sanla konuştu 
Vişi lOA.A. - "L<!temp" 

gazetesi Türk Başvekili 
Şükrü Saraı•oğlunun Bü
yük Millet Meclisin de oku 
duğu beyann~111eyi tahlil 
eden bir makalesinde di
yor ki: 

"Saracoğlunun Büyük 
Millet Meclisinden ittifakla 
itimat reyi .ıılmusı, Türk 
milletinm keodisile hem
metkllr oldu~unu ve takip 
edl~ceği siyasetin kayıtsıı 
şartsız tasvip edildiğini gös 
termekledir. An karada 
şimdiyt• kadar yapılan 

münakaşelere ve tesirlere 
rağmen, Santcoğlu • hiçbir 
tereddüde yer bırakmaya· 
tllk bir şekilde açık, sarni · 
mi ve dürüst bir lisıulla 
konuşmuş, Ankaranm alin 
yayı nasıl gördUğünü b ~r
rak bir şekilde anlatmı~tır. 

Be} anıuunenio en önem 
li tıırufı, daha savuşan ilk 
günlerden itibaren Milli 
Şef ınönü tarafından çizi· 
len tnrafsızlık yolunda de
vam edileceği noktasıdır. 
Saracoğlu bıınu Türk mil 
tinin milıi birliğinden al· 
dığıni kuvvetle söylemiştir. 
Uu prensip Atatürkün 
pereıısibidir. Yeni Türkiye 
varlığın bu sistemli hare
keliie korumağa muvaf· 
fttk olmuştur. 

Ankarada bir ço~ taz
yikler yapıldığı sırada Sa 
'racoğlunun Türkiyenin bita· 
raflık siyasetini hir kerre 
dah ilan etmesi çok dürüst 

Sonu ikincide 

ihtımuı sayılmaz. 

b ek~ ınasınuı şısındu Japonyanııı fırsat-
ınde ka- tan faydalanarak lliudista

na saldırması da uzak bir 1 

Hüia:;a , Hindistan, tari
hinin döaüm noktasındadır 
lngilizler şimdi burada çe
tin hir imtihan geçirınektP.· 
dirler. Bu ayaklanmanın 
neler doğu,acağını uzak 
olmıyan bir g&lecekte göre· 
ceğiz 

S. Çelenk 

Dördüncü 1 ürk 
Dil Kurultayı 
Dün ilk toplanhsuıı yapft 

Milli Şefimiz İnönü Kurultayı şereflendire· 
rek çalışmaları yakından iakip buyurdular 

Ankara 10 A.A.
Dördüncü Türk Dil Kurul 
tnyı bugün saat 10,30 da 
di•,tarih, Coğrafya fakülte
si koııfora11s salomınd~ 

ilk toplantısını yapmıştır. 

Vekillt>r, Mebuslar, Profe
sörler ve yurdun her yö· 
nünden gelen delege ve:Hal 
kevleri mensuplarının işti
dlk etliği Kurultayın bu 
toplııntısına Mıllli Şef lnö· 
nü de huzurlarile şeref 

vermişlerdir. Dinleyicilere 
ayrılmış olan yerlerdl3 seç· 
kin bir davetli kütlesi ile 
yerli ve fCnebi ajans ve 
b&sın mümessifü ri hazır 

buluumakta idiler. 

Tuplantıys orkrn:ıtr~nın 
çaldığı istiklal Marşile bıış 
lanmış ve Türk Dil Kuru
mu başkanı Maarif Veki
li Hasan Ali Yücel rçış 
nutkunu söylemiş ve bu 
nutlrn)mşlangıç kurulu için 
yapılı•n seçim takip eyle· 
miştir. Kurultay başkanlı-

ğı kurulunun seçimi yapıl 
nıış ve Gtınel Sekreter llı

:rahim i~ecmi Dilmen .h:uru 
mun ı:ltı aylık çahşrna ru
ponmu okumuştur. 

Dördüncü Türk Dil Kıı 

rultayına iştir~k ed n dele 
gelerle üyelf'r Ku
rultayın açılışından önce 
bu sabah saat onda Atatür 
kiin muvukkat ksbrir.i zi· 
yar'3lle bir çelenk koymuş 
lar ve Ebadi Şefin manevi 
huzurunda tazimle eğilmiş 
!erdir. 

Ankara 11 A.A- Mil
Ji ~~f İsmet lnönü hugüıı 
öğleden sonra Türk Dil K u 
rull&yını şereflendirerek 
Komisyonların çalışma fa
u1iyetinini yakın.ian takip 
buyurmuş ve geç vakla 
kadar Kurultayda çalışmış 
lard,r. 

Komisyonlıır çalışma-
·ıarına bugiin de devam ı•
d~cek ve Kurultay umu
mi heyeti yarm·sabuh ikin 
ci toplantısını yapacaktır. - ee 

Bombag 1Almanlara göre 
1 Rus mukavemeti 

Bir çok hadi ı kırıldı 
sele re Sah iie Berlin llA·A. -· Aske 

ri bir mahfıldcn bildiriliyor 
polisıerden ölü ve Dün şimal Kafk syada go 

yaralı var 
1 

ri çekilen Hus kuvvetleri-
Bombay 101\..A.- DHn nij taarruz edenAlman uçak 

kü çarpışmalnrda 19 polis birlıklc>ri, yollarda birçok 
sila'.ıla yuıah:..nmış bunlar düşmun topluluilarını yok 
dan 3 h ölmüştiir. Akşam etmiştir. Yer yer çerubc-r 
33 polis ile 11 subay da içinr~ alınan Hus birıik leri-
yaralanmış ve hastahaneye nin ınukaveıuliti kırılmıştır 

k:ı'dırılmışlır. lıeri unsurlar Viladıkafkas 
Horııb ıy 1 JA A. - derniryolu·ıa varmışlardır. 
i\lüs'ümımlur birliği rd -

vakit varken llintliler ara 
si Cinna kendi tarafdar-
larından kütle halinJaki ~mdaki. d~hili bir . çar~ış: 
h k ti . d da kalma mant.ı önüne g~çılmesım are e erın ışın · . . . 
1 . t . h n·u·z 1 tavsıye eylemıştır. aranı ıs emış vo ı· rnnrt:&:••um illi~•:nr.111'.'.ım _________ _ 

lj;;~~lar 
Rus sınınna 

900bin asker yığdılar 
Çünkir.g 11 A.A.

Japon b uvvetlerinden 31 

tiirnen l\t Jnçuko sıııırına 
sevked•lrniştir. Bu kuvvet
leıfo mevcu 1u 9JO ıı;n 
kişidir. Yakında birçok su 
vari Tuğ .ıyları da gönderi 
lecektır. Uinlerc bombar
dıman uçağı ~imdiden Slll\ 

ra yığı' mıştır, 



Snyfn-2--

Valimiz Soyer 
Bugün Dörtyola gitti 

Valimiz Şefik Soyer 

İpek l\ozası fiatları yükseliyor 1 
kooperatife giren müstahsiller önemli mik

tarda kar alac~k 
Ticuret Vekfiletinin son mıza göre şehrimizdeki 

kar. rı üzerine ip k ve i- Koopemtifin elimle hıılu-
pekli mensücntın fiatı ser- uan kozalar daha şimdi-

Yiyecek ve yakacak alınacak 
Antakya 5 sayılı J. er okul Alayı satınalma 
komisyonundan 

Cinsi Mikhırı Tutarı Teminat l iuılenin 
Miktarı 

Lira Lira K. Turihi Cliuil saah 

dün lskP.nderunda kazayı 
ilgilt:ndiren muhtelif işlel'i 
&özden geçirmiş, bilhassa 
liman, satın alma ve diğer 
işleri tetkik etmiştir. Va
limiz bugün lskcndcrun -
dan Dörtyol<. giderolc tel 
tişlerde bulunacaktır. ) a
rm şehrimize döıımesi muh 
temeldir. 

1 best bırakılmış olduğua . derı 100 bin lira lrndar 
I dan ipek kozası fiatl~rı sii bir kar temin {'tmekteJir. 

Kilo 
Koyun ı•li 45000 
Sıi{ı:- Eti 450 O 
Bulgur 45000 
Kuru l•'w;-;ul 450:JO 

54000 4050 00 24-8·42Puzarksi 11 
22500 1687 S.> ,, .. ,, 

9900 772 5~ 25-8·42 Salı 17 
12600 945 OD ,, ,, " 

l n.t1 eyükselmeğe baş!umış- Bu itibarla koza'arım ko-

Zıraat Banka
sından ahnan 
tohumluklar 
Aynen Bankaya ve 

rilecek 
Z1raat vekil.leli yazhk 

ekimin arttırılmas1 tçın 

Koordinasyon sermayesin
dt ıı Vilayet emrine veril· 
miş talı!:3isatla alınıp Zırıı
at Bankası tarafından müs 
tahsillere dağıtılan dohum 
luklarm gene zıraat Banka 
sınca geri alınması hakkın 
da Banka Umum Müdür
lüğüne bir talirnatna ne 
göndermiştir. 

Bu lülimııtnameye gö· 
re buğday, arpa, nohut, 
yulaf, mercimek ve sair 
kuru hububf:l aynen geri 
alıııacak ve yerlerine pa· 
nt kabul edilmiyecektir. 

Patates t•Jhurnu alanla 
ra gelince, istiyenler, önce 
kendile-ine v~rilen evsafta 
olmak şarti'e p.:ıtaks to· 
humlarımi. veya mahsulünü 
rayice uygun olmak Şfı rti
lt! bedelini \""erece kl~rdir. 

Zıraat Bankası tarafın
dan toplanacak patatesle
rin çl\rümemesi için bun
lar hemen piyasaya çıkan 
lacaklır. 

Mah..,ulleri tabii afetu 
uğrıyın veyı. her ne suret 
le olursa olsun boıcu u 
ödemiye yaıı aş cmyan müs 
tahsiller in durumları idare 
A:nirlel'ince Zıraat teşkilA
tına tetkik ettir.lerek nPti
c-..eler rHporla Zırant V ekı1· 
leli ·e bi 'dirilecektir. 

Vilayet bütçesi 
Vekaletten 120 bin 
lira noksanile geldi 

Villlyet hususi idare 
bütçesi D~hiliye Ve caletia 
ce tedkik edilerek ia ie e
dılmiştir. Bu bütçede Maa 
rif için umumi muvazene· 
den yardım olaruk ~onu
lan 120 bin lira'ık yardım 
kabul edilmemiş ve lıiitçe 
120 bin lira noksanile 
tusdik ediimiştir. Bu husus 
ıa ViUlyet makamınca Da 
biliye Vekal <' ti nezdinde 
te~bbüsler yapıl&caktır. 

tır. Mahsul zamanında 2 operitifo satmış olan ortak 
lira~ a saldan kozanın kilo laru önemli miktarda kilr 
su şimdi dört lirııya kudur hissesi d.üşecektir. 
yükselm iştir. Haber uldığı 

Yeni 100 liralık banknotlarımız 
Kazaya uğrayanların yerine Almanyada bas

tı..-,ıen yeni 100 liralıklar 15 a~justosta 

tedavüle çıkarılacak 
Ankara 10 A.A.- ln J notlar 15 ağustostan itil> ı 

gilterede bastırılnruk mem ren l\forkf> Z i{unkaı.-;ınca te 
leketimize getirilirken yol 1 davüle çıkiinhıcaktır.Bun
da kazaya uğrayan 100 :ıar bankalarda tı diye yapı
lirahk b mknotlarımızııı lırken verilmek suretile 
yerine, Almanyada bastı- ı t~dr\cen piyasaya verilecek 
rılan yeni 100 liınhk beıık tır. 

Türkiye 
Başı birine ide 

bir harekettir.Fakat bu,Tür 
kiyenin bir tecavüze uğra
dığı takdirde bütün varlı
ğile ve son ferdine kadar 
döğiişmesine mani oiınıya
caktır. 

Türkiyenin, savaşın so-
nuna kadar mııhafııza et
mek istediği tarafs,zlık 
silahlı bir taraf::11zhktır. Bu 
nu ida rne için kuvvetli 
bir orJunun daima haıır 
bulunması gerektir. Fakat 
bu lurafsız'ık siyaseti na· 
sıl oluyor da iki muharip 
tar1ı fla l'ürkiyeııinin anlaş 
masmı tıılif ediyor.? İ 'jte 
Saracoğlu lm sualin ceva
bını çok dürüst bir l saııla 
anlatmış, 1ugilterenm milt 
tefıki olun Türldyenin ay
n~ zJ·nnnd a Al ın anynnın 

da sam"mi bir dostu oldu 
ğunu deliller le mı•ydanaa 
koymuştur . Sarac.oğlunun 
şu t: öt.lcr· hilhassa çok kuv 

vetlidir: "'dost! uğa hudut
suz bir Llo sllukl11, düşman 
bğa da8d.f3\ n . ~ ı · ~ ı ı r ji 
ve cesaretle karşı koy(n1.1k,, 

Yerli mallar pazar 
larında 

ilan 
iktisat Vekaletinden: 

Hatay ViHlyetinin lskeıı
ruıı kaza sı içinde Belen 
Nahiyesine tabi Çt•rçikaya 
sı köyü civarında şime.len 

kuyuluk çeşmesi noktatmıdan 
tam şark ciheti isiikume
tinde 1500 metre mesafe
deki noktadan tam şimal 
istikametine 15')0 !netre 
mesafeye dikili B beton 
sütunundan başlayıp mez
kfir B noktasından tam 
şark cihati istikametinde 
30 JO metre mesafeye di 
kıliE beton sütununa hattı 
mnstakim. 

· Şarkan : Mezkur E 
beton sütunundan tam ce- • 
nup ciheti istikametinde 
üç bin mdre mesafeye di 
kili F beton sütununa hat 
tı müstakim 

Cenuben mezkür F be 
ton sütunundan tam garp 
ciheti istikametinde 3bin 
metre mesafeye dikili D be 
ton sülunuıuı hattı ınusta

takim. 

Garben Meıkılr D beton 
sütunundan tam şimal is
tikametiııde üç bin metre 
mesafeye dıkili hudut baş 

f
j lungıcı olan A beton siltu 

nuna hattı müstakim ile 
1 n ıalıdut 9 yüz hektardaıı 
1 ibaret nrazide izzet Bilgin 
1 tarafından 14- 1- 1941 
' tarihli ve 1- 3 numara· 

olıut 45000 8550 641 25 ,, .. 
9450 708 7526·8-42Çarşamha11 

41040 3078 OJ ,, " ,, 
Mercimek 45000 
Pirinç 108000 
Sade yağı 36000 
Beya zpey. 5000 
Yemc: klik pişirmek 

8100J 6075 00 " ,. ,, 
5150 341 25 ,, ,. " 

için udun 596']00 9792 734 40 27-8-42Peşemhe 1 1 
Saman 108000 5400 415 00 " " " 
Snl>un 8640 c998,40 524 88 ,, ,, " 
1-Yukarıda cins ve miktarı yazılı olan on iki kalem 
erzekın kapalı zarfla Hnle günii olan 22-7-942çıır 
şamba günü talip çıkmadığından hiz·ılarında yazılı 
gün ve saatlardu kapalı zarf usulü ıle ihalesi yeniden 
alay karargahında yapılacaktır. . 

2- Tahmin tutarları ve muvakkat teminat mık-
tarları ile eksiltmeı · in gün ve sııatları hizala 
rıuda gösterilmiştir. Şartnameler hergün komisyonda 
görülebilir. 

3- lstt-kliler ihale gün ve saatmdaıı bir saat ev-
veline kJdar teklif mektuplarını komisyona veruıeli
dirlf r 

7 - 11-15-20 

ilan 
lklisat Vekaletind'ln 
Hatay Vılayetinin ls

kenderun Knmnna tabi 
Helen nah.yesi dahilinde f 
Çerçikayası köyünde şima 
len Kuyuluk çeşmesi ,nok 
tasmdan tam şimal lcihe
ti istikametine 1500 met
re mesafede tayin ve tes
pit olunacak noktadan tanı 
garp ciheti istikametinde 
1500 metre mesaf~ye di
kili A beton sütun nokta
sın lan başlayıp bu ııokiu
tanın tam şark ciheti isti
k anıeti de 3 "00 met
re mesaf~ye dikili B beton 
sütun noktasına battı müs 
takim. Şarkan; Şimal hu
dudunun me1kiir 8 nok
tasına dikili beton sütun 

ilan 
Hatay Defterdarlığından; 

Mu. bedeli 200 Lı. 
Cinsi ev 
Mahallesi lızetağa 
Mıntaka No. 2 
Parsel 10. 157 
izahat lanıı:um 

Yukımda yazılı gayri.n~en 
kule talip zuhur elmedığın 
den 25ı 7ı942 tarihinden 
itibaren bir ay içine.in pa
zarlıkla satılacağı ilAıı olu 
nur. 

Kayıp mühür 
Adıma mahkuk müh

rümü kaybetıim. Kimseye 
borcum yoktur. Yenisini 
alacağımJaş eskisinin l:ük 
mü olmadığını ilan ederim 

Sarılar köyünden 
Cebbur Kasaboğlu 

Neşriyut Müdürü 

Selim ~:eıenk 

C.H.P. Mıı tbıııısı Autakye. 

Yerlimallar l'azarlan 
şehrimiıdeki salış nı ağa 
zası, diğer ViUlyt-tlerimiz
de olduğu gibi buru.ta. da 
kopon usulünü tatbik ede. 
cektir . Muhalle dağıtma 
uir likleri vıısıtasile nüfus 
başı:ın halka birer numurc. 
lı koptın aağıtılm~.ık Vf' 

koponhm a\anlar sıra nu
ınarasile mağaza'~an mııl 
ahicaklard1r. Bu suretle de 
vam etmekte olan izdiha
mın önü alınmış olaca ktır 
Şimdilik 10 b~n kupon tw 
zırlanmışhr buııu diğer ku 
ponlar takip edercektir. 

iı ruhsatnameye nı üsteııi
den aramakla meydana çı 
kıuılaıı Krom madP.ni 60 
yılmüddetle mumaileyh uh 
desin{' ihale olunucnğından 
maadin nizanınanrnsının 
36 ve 37maddeleri mucibin 
ce bu ihaleye itirazı oıan
ların27 --7- 942 tarihinden 
itibaren iki ay ic;inıie An 
kara İktisat Veltilletine ve 1 
mahallinde ViUlyl'l maka 

ı mına bir istidn ile müracaat 
i eylemeleri illlo o!uuur. 

noktasından başlayıp bu 
noktadan tam cenup cihe· 
ti istikametinde 3000met 
re mesafeye dikili lJ be
ton sütun noktasına battı 
müstakim. Cenuben: :jıırk 
hududunun mezkO.r U nok 
tasma dikili beton sü•.un 
noktasıııdan uaşlayıp l>u 
noktadan tam g ırp istika
metine 3000 metre mesa
ye dikili .C betoıt sütun 
noktasına hattı müstakım 
Gardeıı: cenup lıududuoun 
mezkur C noktasına diki 
li beton sütun noktasmdan 
hudut başlangıcı olan A· 
noktasmı:ı dikili beton sü
tuna lıattırnüstakiın hudut-
larile çevrili900hektar arazi 
de l\lehmet;;akirSedenAyşe 
Seden, Abdullah Bilgin ve 
Sadulhıh lfügin tarafından 

14 - l-1941hrilıli ve 1-5 
numaruiı ı uhsatuameye nıüs 
teniden aramakhı meyda
na çıkurıhı ıı krom medeni~ 
60 yıl müddetle mezkur 
şahıslar uhdeler.ne ihale 
olunacağından maadin ni
zamrıamesinin36,37inci m&d 
d leri mucıbince bu iha'oye 
itirtızı olanltımı 27- 7-942 ; 
tarihinden itibaren 2 ay i 
çinde Ankara.da İktisat Ve 
kfüetine ve mahallinde Vi 
Hlyet makamına lıir istida 
ile müracaat eylem~leri İ· 

llln olHnur. 

- --


