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· ıa ait Yazıl'!r lllnların har kalim6· •l~dl l;tGdOrO.dına olndan 5 hraf alınır 
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' e • l\ı. UrU Q• Uzunsürmeyecekmış 1 nezesı 
'"l d •• f Kahire 9 A.A.- Höy· Macar Baş- Büyük merasimle ~ un son on. ter ajınsıııın husu-i mu • • •• .. •• "fd 
l ,, hab'ri bildiriyor: Alman- vekılıle goruştu 1 Berline nakledı i Q .,, t Italyan zırhlı birliklerı 100 . ,. ,. Prag, 8 A.A.- Hayd· 

t-n •• •€ lS lll l g p l ki'oruetrelik bir knre için Sıyası ve askerı du 

1 

rihin cenaze merasimi Pruğ 
C:

11 
de kullandıklaı:ı zırhlı ku1 rum gözden geçirildi şatosunun mt'rasim salo· 

!:" ClJl'l"ıen raporları okunarak vetlerlnin yarısını kaybet· Borli ı 8 A.A.- Füh· nunda yapılmıştıştır. Me· 
Cfj~ f b k miştir. Burada umumi ka rerin umumi karargahın· rnsimde Himler hazır bu-•ı ı es Uf a rİ a S 1 nl n Önem i naat Libya harbin; pek dan tebliğ edilmiştir: !unmuş, Polis gener alı bir 

t b sürnıiyeb ği merkezindedir. Macar Başvekili ve Ha nutuk vererek Haydrihin ~l·ııı~ e a r Üz etti ( i 1 d i Par,· ste riciye Nazırı Kail ay 6 ha- vatana yaptığı hizmetleri 
ı Ş f 1:' h · · t t anlatmıştır. Bundan sonra e imizin selam ve sevgilerı· alkışlar ziranda .ı•ü rerı zıyare e. B r 

Yehudiler işaret taşıyor miştir. Başvekile r Alınan- Haydiiilıin cenazesi er ı· \ııkar la karşılandı P.aris 9 A.A.- Dün yanın Budapeşte ve Mae&· ne nakledilmiştir. 
l Utk. ~lRad y o gazo· kik(, rin bn nı üessesenin Yeh udilerin İŞ• ret taşıdığı ristan E!çit.ri refakat et. Rus 1 a r a göre 
l l'ı bu ~va. ~u~umu m mleket havacılığında ilk gündü. B.1 işaret bir mekte idi. Führer Mösyö 
nı 1 gun •~ınc'. lop· pek önemli bir yer işgal Siyon yıldızıdır. Bu milna Kallay; kaput ederek ken Bir haftalık harp bi-~'•d :P;;ıı~ı~ r '. Celse ettiği, r nden gilne tek fi. se betle p <>ti Pilrizyen ga d is ile •itasi durum hak· lanços u 

ı. ~Uruıı ••sıclim~uru mü! halinde bulunduğu ve wtesı ~·azdığı bk yazıda kında görüşmüştür. Gö· Moskova 8A.A.- 6 ha ŞJktanı t1yın baglılık daha g~niş inkişaflara diyor ki: rilşmeler ananevi Macar- ziranda sona eren hafta 
Ur b •rınıo arzına namzet olduğu şükranla "Pariste birçok mahal· Alman dostlıığunun icap zarfında Huo kuvvetleri l eyetın ı ·· u .. · 
. laya , • non nun kuyded ılın ektedir. Bundan Jelerd e b aile ki bar yer !er· ettirdiği h w a içinde cere· 528A1 nıa!l tayyaresi tahri P 1 

bildir~'. n"~ ve sevgi· sonra Kurul de p jri•l iler ::iiyun yılılız· yan etmiştir. e tınişti r. Bizim ka yıbımız: •ıı, k ıgı aberi al !tay hava şehitlerimizin !arım görmilş ve şaşırmış; Bıılşeviklığe karşı mil 151 tayyaredir. Ek teblil!-lı,.~da:l'Şııanınıştır. ruhlarını lazôz için beş da ]ardır. Bu yıld zlar bir ye- cadeıe, Oç!U pJktt• belir- de de denildiğine göre 6 
d, S,.ı.rstonr.a. C.11.P. kika ayakta süküt etmiş budilık alfiınetidir. Ve ta· tildi'i "'bi son savaşlarda haziranda düşmanın 10 
, t ı...,~i~ •r.Iıı;ı Tür,k ve loplant11 a son verilmiş bıiyeti her_,;e olursa olsun tatbİk b'edilmişlir. !ani< 60 kamyon, 3 uçak 

" Ku etı ve çocuk t'r. bir yıldız taşımak meburi· Siyasi durumdan so~ savar lopile 4 lokomotifi 
rumuJ dan ge h · d'l · t' 

Plar yetinded!r. ra askeri durum dıt göz ta rıpe ı ınış ır. Oı<unnıuş, nı Lııningrad :cevresinde-rıın rn· k den geçi.ıilmiştir. :Bu mü-~k ay~:: ·e~:~~f Benzin sarfiyatının tahdidi zaker.. sırasınd• Al· ki Sovyet çeteleri dıişma 
•t t: · man Hariciye Nazırı Fon na büyilk zararlar verdir tq • ncumeııin ru 9 T 942 k d t 11 • t· 
s tırı emmuz ye a ar uza ı uı llibbflntrop, Mareşal Kay· mış ır. arı;a bitmek 9 41 1 d k d furı. Ankara : 8 A.A. - ı ahere 9 birincitElşrin e tel ve birçok Alınan ve a manya a a ın 

'- ' Ha K 9 Eyh11 941 den itibareri kada.r uzatılmıştı · Be.nzin. Macur generalleri hazır bu memurlar 'il va Urumu 9 d 
'r "~ıt~ bir havacılık Lenzin sarfiyatında tatbik tahdıdatı temmuz şım .ı lunmuştur. Bern 8 A.A.- Züribta 11 

nın l"t 1 . . edil«n tahtlidat bil· 942e kadar devam edecektır. 7 haziranda Başvekil çıkan Tak gazetesinin Ber ~il " neı cruu ~ N 
" Yllkınu -- - -== Kallay Alman Hariciye a Iin muhal>irinin bildirdiği ~ a genış et D k 1 S . • 1 · 
tuk: 'iıııakt, dır. Şura- 0 Um a C I a r ( 1 ıye IŞQ a 1 zın Fon Ribbbenıropun mi ııe göro Alman polis leş· 

illa k s fırı· olmuş ve s'ıyasi me k'ıltttıııın bürolardaki işleri· ılır ı..1 ı. ·nydotmek K f • J ö 11 

UU d ooperati i nın Sele)er ÜZPrİnde UZUn UZO !!İ kadınlar görecek Ve yük 
L bt ~ en ı..strı yu ld F d ·· ·· ··şı d'r sek makttmları yine er-ij ,ı..., ct~ı. kar~ıhyacak :;; hrimızue kurulduğu yı önümü ve ran ıya 1:on şınu er 1 • -

'4,ı ıro ı kekler idare edecektir. Bu , t k ~
111 

lurk mü· nu ve ana muka\elcs:ııin sız matbuatı H'ıtler-Kalay !.., Örüc:mesı 
nı b .::ıı '11 nun sebebi erkeklerin baş 'Şr·ıt•e sıyen \ e ku k J) ol n uJunu V\elre Vişi 8A A.- lş1:1.,.al al· llern 9 A.A.- l'azler· d d ~ o1 Çok h ' h:a işlerd~ İ8tih ıcmı ır. '"•~ I•' <lıemnıi ub•r vetd ğ' niz doku na tında bulunan l'ransnda nalırit:len gatetesini:ı Bük Bu s iret1

9 
işgd altındaki ı,.,ı ıtııındır. lliın cılar tarım salış Koupeın çıkan gazeteler başmakale reş mububirioe göre Ka· topraklarda emniye:t ted· ~" 

1
ct

1
11de Etime· lifınic Vokiller heyetince ı · · d.. ı ·ı· \ ·n Su 

'•ıre f b ermı un ngı ız erı layın, Bitlerin umumi kn l>'ırleri arttmlacaktır. ı. a rikasın kabul olunan ana mukav" · t t h · 
t\ nıuşk. , ı ge ' rıyeye aarruzuna a sıs rargalıına gidişi bir neza r:~·ınkurun ululnolnaıladkıg!,nı lesin n Ankarudan geldiği etmişlerdir. Lötan diyor ki ket ziyaretidir. Bununla 

1
• "• öğ"reııilmiştır. "Frans'lnm yenilmesin b b ı, · t• bil 

'll!h .. ı.ı ~ .. rJı'""ı'le kı A ı ı · era er uu zıya re ın · ~ .. "' •u na mu . ıve o mucı- den istifade eden Ing~liz k k i n k ti ~en eı tr· kı butuu proJ"~· bınce yakı d Koop t' yll as eı ara e er .. ~ ~ -:ı n a eru ı- Jer eski h-"sııp1arını iste- ı I dikkatı r>ıık ~ 1., eşe~ğıne Şa· fın genel kurulu toplantı- evve o uşu ~ · 
... B" dikleri Şf11dlde takip etti mektedir. Bu ziyaret so-'- lllUn bu · 1 yu çağrılacağı ve uiJnetim l (' J D s 

1..ı 1\ e ış P. .., er. ..enera entz ve .. u- nundu Macar baı;ıvekili Al-il M. ~rnesinde de- kuı ul seçimi y.ıpılarak te- · d k" F d " 
-wl{an Ş 'k . rıye e ı ra nsıt or usu manların askeri maksad 11

~Uk u ru Koça. şekkiıl tamamlanarak Ça· Fransauın şerefini kurtar· 

ve pHlnlarmı :öğrenmiştir. 

Bundan başk Alman ıhari· 
c·yo nazırı ile de görüşen 

Kalay Macuristam ilgilen 
diren bülün meseleler hak 
kındR konuşmalarda bu· 
lunmuşlardır. 

t, Yardıınturı ol hşrnularma resmen !.>aşla· mıştır. 
h..ı yacağı memnuuiyelle lın· M'd h b' ~% lJö 1 L ı vey ar ı sona r \, A K er nlınmışhr. 

İki .., ~ urul- ermek üzere 
l ı,, U~ılJa bir top. Japon çıkarmaları Pörl !forber 8A.A.-

SON.OAKıKA 

Lord Halifaks 

2 
yıl bitireıneztJe hiçbir z ,. 
ınan kazanamıyacağını bili 

~~ 1c:ullle~~aıı sonra Tokyo : 9 A A.- Ja General l\limitzin bildirdi 
~ttıuş ıının rapo pun harp gemilerinde bu- ğiue göre· Midvey deniz 

Bir nutuk vererek 
sulhtan bahsetti 

yor. 
Hundan sonra bu iti 

madının sebeplerini anla· 
tun Lord Halifaks sulhtan 
bahsederek demiştir ki: ~~ılrı:ıi r ~e ayn n lun::ın bir harp muhabiri muharebe bitmek üı.eredir. 

l~ı~ ş ır. Bu ra· Vas lan adasına 26 mnyıs Ev' elce biJdirildiğinden ıı,., ~ tltlilen hos ıba t• aslmr çıkardığını vo bu başka 2 Japon krovazörü 
llıeıi e kuyudatın raduki Amerikalıları esir hasara uğratılmıştır. Ja· ~ .ı Y~ti •akJ' 

t~Uın ~ uır e- ederek ad1~1 işgal eltıkle· ponlJr yavaş yavaş çekıli esuttakı let rini bildiriyor. yorlar. 

N~vyork 9 A.A.- In 
gilterenin Amerika büyük 
~lçisi 1 ord Halifaks bir 
nutuk vererek demiştir ki 

"Şuna katiyen kııniim 
ki Hitler bu J ıarbi kaza 
namiyacağıw bilhassa lJU 

"zaferin meyvt31e
rini topiayacağımız zaman· 
da omn!yet mesuliyetlerin 
den kaçmamalıyız, Alman· 
yaya layık olduğu yeri ver• 
meyen bir sulh sulh olamaz 

s 



YENI,·ON J 
.. !!!!!!~S~a~yf~a;;;2-;-!!!!!!m!!!!!!!!!le!!9=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~u~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lf!!ld~ 

Mahsule elkonma 
4 

kararnamesi ilanen tebliğ 
Antnkyanın Selçuk 

mahallP.sinden Sadık oğlu 
Şükrü 1 {ani tarafından 
Reyhaniyeni ıı Algarıe kö 

9- - Elkonma hükmü
ne tabi hububatın, Toprak 
Mahsulleri Ofisi veya bu 
lunmıyan yı rlerde T.C. 
Ziraat Bankası teşlcilfttı 
tarafından mübıyaası için 
bu müesseselere ait alım 
yerlerine sevki, mahallin 
en büyük mülkiye memur 
lariyle bu teşkilGt ı'arasın· 
da yapılacak miiştarek bir 
tertip dairesinde mahallin 
en bUyilk mülkiye me· 
murları tarafından temin 
olunur 

10-Elkonan hububa · 
tın, Toprak Mahsulleri Ofi 
si ve T.C. Ziraat Bankası 
teşkiUllı veya bunlar na
mına mübayaaya mezun 
kılınacak l:akiki ve hükmi 
ıahıslarla Ticaret Veka'eti· 
nin tAyin edeceği remi 
tepkküllerden gayrisine 
satılmaSl memnudur. 

B!.! mutavassıt mubayaacı 
Iar kendilerine ayrılan sa· 
balar haricinden mulıayna 
yapamıyacakları gibi mn-~ 
bayaa miktarhırmı da her on 
beş günde bir mıntakaların 
dııki Toprak mahsulleri 
Ofisi şubesine bildirmf>ğe 
mecburdurlar. 

13- Toprak Mahsulleri 
Ofisi voya 1. C. Ziraat Ban 
lrbsı lt-şkilatı namına muta 
vassıt mubayaacılar tara
hndan yuk~ndaki hükllmler 
dairesinde satın alınan hu· 
bubat, 60 tonu tecavüz el 
tiği ve hububat muhafaza 
sına elverişli bir yerde de· 
po edildi~i takdirde bu 
mutavassıt mubayaacılara, 
ifa eyledikleri hizmete mu 
kabil ve % 5 den fazla ec· 

' yünden Mustafa oğlu Ah· } 
mel l3erıne<le aleyh 11(-1 a- \ 
çılan, Ahmet Bermededen 
2403 liraya ;sticar eyledi 
ği arazinin Hatay Devlet 
çiftliğine alınmış olmasın · 
dan parı s ·1 ın i ıstirdudı Alıme 
davasından dolayı yapıl
makta olan duruşmada 
Algane köyünde bulma
yıp Suriyede bulundnğu 
davetiyesine verilen' meş 
rubatt:..ın anlaşılmış ve u· 
mumi vekili olarak gösh:ı· 

rilen avukat Ahmet Sırrıya 

neli maddeyi ihtiva etmemfjk 
şartile elkonma fiat\arınıı 
nazaran nıal bedelinin Ya 
S i nisbeline kadar bir 
prim verilebilir. 

14 - Toprak mahsulle 
ri Ofisinin veya T .C. Zira 
at Bankasının alım teşki· 
la.tına devretmek üzere 
köylerde mfüıtahsilden mu 
bayaada bulun.,n mutavas 
sıtlar, satın aldıkları mal· 
lan Ofis veya Bankanın 

,.. da davetiye tebliğ edildiği 
halde gelmemiş olmasın 
dan mahalli meçhul kalan 
Ah~et Bermedeye davanın 
iU\nen tebliğine karar ve· 
rilmiş l~lmakla 
ilanın neşrinden itibaren 
bir ay zarfında davaya 
karşı cevap vermekle be 
reber 10-7-942 Cuma 
;-;ünü saaı 14 te mahke 
mtiye bizz il gelmesi veya 
hutda kanuni vekil bulun· 
durmasılaksi halde giyabmda 
duruşma ve muamele ya· 
pılacnğı ilanen tebliğ olu· 

alım teş"ilAtındun gayri nur. 

Avustralyalllar r 

Sekiz Japon gemi 

sini batırdılar 
1\tellıurn 7A.A.- Avus 

tra1yadaki müttefik umu· 
mi karargahının tebliği: 

Uçaklarımız bir Japon 
denizaltısı daha tahrip et· 
tiğini bildiriyor. Bu suret· 

· ıe Avustralya kesimindeki 
Japon denizaltı kayıpları 
8 e ç1km1ştır. 

• 
Dişçı 

"I~ 
Hoca Zeki o9 del 

Mehmet Sa 
tin ErciY85 

bdi1~ J 
Uzun çarşı . ~~.. f'4 

muayenehaoesin~ule ~ 
ve h::ıstalarını k8 

mıştır. ,, -~ 
Cuma gün'erı. fl),'ı,ıl ~ 

tan öğleye ksdar tJ)ıJ•'f' r 
nın dişleri bede"~ı1ır· Q 

Elinde çay bu- ne edilir ve çık.~ho' ,J r 
lunanlara A~:~•Pın~~tlk ~ ~. 

ill .. U kaybettif11· ~ev 
inhisarlar Başmiidürlil· :y~ı~:rcum yoklll;~ifiJJİI 

ğünden: sini alacağırndarı " 
1- 18 Mart 942 günülil bUkmü yoktur! dBll 

ve 2 17 555 sayılı kahve ve Turunçlu , ıcıt 
çay fiatlarının arttırıldığı · Harndo ~ ""' 
hak"mdaki kararnamtı mu d'kf1S1

'
1

' 

cibince ellerindeki mevcut Kay:p tas ! 1,..itt'. , 
lan birer beyımnnme ile Kuleli Askeri tOıJ.,ct'Jıl': 
ziraat bankalarına, mal 18ll almış oiduğurn · ~·~Al 
dıklarma vey.ıhut gümrük nıf tasdik~a?1~~~,P~ 
idarelerine bildirerek bu tim. Yenisını 8 

.. yoP ... 
zammı fıat farklarını mez· eskisinin hilkın;ııeSi tJ1 
kur idarelere ödememiş Altıok Ma Gil"'l Halil 
olanların 1 haziran 942 ta - i alıfl' ~ 
rihinde yürürlüğe giren Tlegraf dire.Q1 .. ~r;i 
4223 sayılı çay ve kahve Adana p, 1 · ~ 
inhisarı kanununun muvak yetinden: i jçi1' .. - · --· 

kat dördüncü maddesine 1- 942 seneS nrl 1 
h P 1, T. l\'hld .ıatl'-' 

tevfikan 1 haziran 942 den an · · ıao "'~~ 
ıtib ırcm 15 gün içinde i nhi k~stirilecek .0 

38S 5 ~ 
tJarlar idaresine öd~medik d.~dr!~ğl~ğnU~o:ıt8il t6~~ı·t tT. 

d d i mu ur u . ,.00eP' 

11- Toprak Mahsul· 
leri Ofısi veya T.C. Zira· 
atı.Bankasının teşkilAtı BU 
luıımıyan veya bll miles· 
ıeselerin mevcut teşkililtı 
m Ubayaaya yetitmiyen ve 
ya teşkil4t vücude getiril· 
mesine imkAn bulunmıyım 
veyahut herne eebetıle olur 
sa olsun lilzam görülen 
yerlerde köy mübayaaları· 
mn zahireci birliklerine 
yaptınlmaaına Ticaret Ve· 
kileli mezundur. 

biçbiı· yere satamazlar. 
Bu gibiler, Ofis veya Ban· l 

kaya ~llbrindeki malları · 
devir ve teslim eyledikle· 
ri esnada hangi müstahsil 
den ne cins ve ne miktar 
hububat mubayaa eyledik 
lerini de, 4 üncü mRddenin 

leri takdir e bu ö enm şehir müdilrlU"üd~,!!o~ 
bat mübayaa ve satışları- yen paralar yüzde on zam ve Seyhan ın 'f!7.~.I ~ 
nı, Ticaret vekftletinin ten la ve tuhsili P-mval kanu· ait 340 ki cernsJJ af d~~ 
sip edeceği şekil ve şart- nu muci binı~e istifa oluna çıralı ,am tttlg:,.çl~-3 \, ~ 
lıtr dairesinde ve toprak caktır. r.in 10-6-942 ç e~_s-9"':' r,, 
mahsullttri ofısi tarafından 2- B:rinci maddede zikro nü saat 16 da V" -f. 
öJ.enecek bir komisyon mu- luAan idarelere evvelce mnl · yapılmak uıe.(; g[J~.ıdll ~ 

Ayni zamanda Toprak 
mahsulleri Ofisi emrindd 
çalısmasına lüzum görUl· 
ıııiyen değirmenl~rden Ofi· 
se tayin edilecek evsaf da 
ireainde un istihsal etme· 
yi ve istihsttl ettiği unlan 
Ofisin tayin edeceği fittt· 
larla ve göstereceği yerlere 
satmayı kabul ve taabüt 
edenlere yıllık vesait istih 

kabilinde < lfis namına ya beyanmda bulunup ta şimdiye den itibaren rf ıJ.P': 
par. kadar ummı fiat farkları detle kapalı 1:ııo>•f~ 2 nci bendinin (e) fıkrasın 

da yazılı bordrolardaki 
zimmetten düşülmek üze· 17 - Sahiplerinin ihtiyaç 

si\tmeye çık•d. reğifl 
m ödememiş olanlar mal 2-Beher 1.,.,d•IJ 

sal kapasitelerini geçme· 
mek 1 şartile müstahsilden 
doğrudan doğruya lıubu· 
bal satıu alma müsaadesi 
verilebilir. Ticaret ,Vekille· 
ti bu surntle yapılacak 
köy mübayaalarımn tanzi 
mi ve değirmenlerin mu 
bayaa, imal ve satışları 
lıakkınca,bir talimatname 
hazırlar ve bunun tatLikine 
valileri memur eder. 

12-Zahireci biHikleri 
satın alacakları malların 
Hükllmetçe tesbit edilen 
bedellerini mal sahiplerine 
malı tesellüm ellikleri yer 
lerde, derhal para ile öde 
meğe mecburdurlar. 

VeriBiye, taksitle, alaca 
ğa mukabil veya malla mü 
badele suretile müs.taheil· 
den hububat mubayaa edi 
lem~. Zahireci birlikleri· ı 
nin mubayaa sabalan Top 
rak Mahsulleri Ofiıi teşki 
ıatı tarafından tesbit ve ı 
padilerint' tebliğ olunur. 

re, tevsika mecburdurlar. tarından fazla bulunduğu 
1.S- - Elkonan hububa veya gördükleri işin diğer 

tın muba\ tta ve tesellüm vasıtalarla tı·nıini Kabil ol 
itlerinin • rtUratle yürUtUl· duğu valilerce teslıit edi· 
mesini ve mubayaa edi 1 len basküllerle diğt.ff hubu 
len hububatın açık saha· 

1 
bat tarh ve ölçü aletlerini 

}ar üzerinde bırakı\mıya· ( çuval ve kanaviçelere, Mil 
rak muhafazalı bir yerde ' liKorunrna kanunuı· un mu· 
depo edilmesini teminen: atldel 14 üncü maddesi mu 

(a) Ticaret VekA.letinin cibince değer bedeli Top-
IUzum göreceği yerlerde rak Mahsulleri Ufısi veya 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve T. C, Ziraat Bankası tara· 
ya Türkiye Cümhuriyati fından verilmek suretile 
Zıraat Bankası muvakkat Valilerın emrile elkonabi 
veya dai:nt ahın teşkilAtı lir. Bu iuretle elkonulan 
vücude getirirler. basküller ve tartı ve ölçü 

(b) llu müesseselerın ' uıc~ltri hububatın mubayaa 
alım teşkiUltı, dökii\D mev ' iş\niıı hitamında alındıldd-
siminden evvt,\ mübayaa n bedelden Ulyin edilecek 
ve tesellUm işlerini aksat- aşınma payı düşüldükten 
madan ifaya kafi ~elecek ~ sonra kalan bedelle tcrci
eleman tahsisat, tartı ve öl ' han ev~elki sahiplerine ve 
çil aletleri ambar depo I ya başkalarına satılabilir-
ve diğer_ lüzumlu vasllalar .. ler. 
la teçhiz olunurlar. 

(c) Alım merkezleri 
mal tHBlim edicileri hiç· 
bir sebeple 24 saatten f11z 
la bekletemezler. 

16 - Türkiye cilmhuri· 
yeti zıraat bankuı lıubu 

18 -· Mübayaa esnasın· 

da zarurut görUlen ahval· 
de vezin ölçülerinden ma· 
ada kilo istiap miktarları 

tesbit edilmit hacim ölçü 
leri de kullaıulabılir. 

lllrını yakında talimatı mu men bedeli 8 l~t t 
cibince inhisarlar idaresine lira ve mu"a1' 
devrederlerken bu fiat 1794 liradır. . "'"•· 
farklarını satış bedellerin- 3- Taliplerıo '1,tl ~ 
den mahsııp ettirebilecek· ieminat uıakbll ııe~ 
lerdir. odasında bn. ~ldif.. 

Anc~k bu gibilerin maJ- sikaları ba\fl gill>iJ 1 
k k t. larını eksilt1°6 p. 'f· _.., lan sırayt\ oyma sure ı tJV 

le alınacağından yukarda kadar Seyhıı111...,e 1' 
d .. l •ğ ·· ekSl ıv 

birinci maddede zikrolıınan ur u u . ejB 1 nuna tevdı ~ 1 .,,. 

müddet içinde yazı ile in· . 1 - olıl meleri ı an 
hisarlar idaresıne müıaca· 
at ederek birer smı nunıa- ~udot'.J 
rası vesikası almaları ala· Neşriyajt leıılı ,;' 
kadarlarm malumu olmuk Selirn Ç~88sı 
üzere ilan olunur, C.H.P. l\1al 

GAYRI MENKUL iCARI 

Köyü 
Hatay Defterdarlığındao:·ııuatl ~ 

Mevkii Parsel Muhammen i\b ı:"" 
bedeli metre ı6 p 

Çekmece Çıplak zi· 1 170 00 1189
1 ı 

yar et 

ıJ• ~ 
Yukarıda köyil ve parsel numaras~ ~tioır'. 

ait gayri menklün muhammen bedeh 1,.,J!'~ arttırma ile bir &!!nelik icürı satışa çıkarı~~ 
icar bedeli peşindir. Talip olanların ~ ....... r""_111'/ 

akçasile birlikte ihale günü olan ıs- ~tJ,,-
tesi günü saat 10 da defterdarlığa rnura ~' 
olunur. Deıli\liye illn ve sair masrafle..

3
r 
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