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Pazartesi -------- ----Ailene .. rtıarı ı 
Dahllde yıllıGı 5 ıira 

~.6ancı memleketlere 
a llra 

lllnların har kellmt
alnden !S,kuru, a\1111r. 

Ocret peflndlr ;. 
OOnD u•o•n eayllar 

10 kuruttur l ınex -r SAY!Si 2 KURUŞTUR 

8lanbulda çıkan ""'\\Almanlara göır·=Ruslara görel\ Amerika 
,. bir gaııgında Rusordu Muhare~e Rasqayai ..,. · • h ,[ !vam edıgor mümkün olan 
ev,2 Cumi Ve meSÇl•f yan SU ım a- Moslrova 21 A. A. - d d - Rus tebliği: 9ar ınıı qap-
ı:~:b476 kişi açıkta kaldı d ·ı · Dün butün cephe bo ~ l' ul 2l ~ A e l ıgor yunca ve bilhassa Kiyef mlŞ 

lll!Q p . t • • - edilmiştir. JSO b . . civarında düşmana karşı Vaşington 22 A. A. -
~~ kıs atrıkhHnesinin Yangın_ neliC(,Sinde 94 l n e S l r şıddctli muharebeler yapıl Bolşeviklerin ümitsiz vazi· 
~~&Ilı Su.~1•111dan çıkan bir ev, 2 cami ve bir mesçit d h f d mıştır. Hava kuvvetlerimiz yeli iizerine Lundradan ge 
raue es 11Yecle 22 metre ile Patrikhaııenin ahşap t1 D al l n l tayyare meydanlarındaki len endişe verici haberler 
~~ lS) "'n tüzg:1rın sev k ot k h h ,, , u ısını yanmıştır. Bir cami· 602 tep, 15 an ve e· Alman tayyarelerine ücuın hakkmda gazeteciler top.· 
~~k bi~lletr: uzuğn at in müezzini alevler içinde sapsız harp malzemesi ede~k mühim hasarlar ika lantısında Amer'ika llarici-
~·~ ltr. l_) evı tutuştur • kalarak yanmıştır. insanca i~tinam olurıdu eylemiştir. Dünkii hava ye Nazırından Husyaya 
~ll b Crhul f ı· Herlin 21 A.A.- Alman )~· UlUıı ls au ıyete başka zayıat yoktur. Evle muharebeleriııdo, 18 Al yapılan yardımın arttınlıp 
~ 1 ~ang111 tunbul itfa ri yanarak açıkta kalanla· buşkumandanhğının bu ınun tayyaresi düşürülmüş arttırılmıyaca6rı :sorulmuş· 

Saat 1 ancak 4 bu rın miktarı 476 dır. Kızıl- gilnkü tebliği : Kiyefin tür. Bizim zayıatıınız 14 tur. 
t Ilı Sonra sö d .. şarkında ihata edilmiş ~ llVo.(f k n ur· ay derhal yardıma koşarak olun llus ordularının im· t.ııyyaredir. Nazır, Rusyadaki harp 

~rı P6<1en ~-· olmuş, po muhtaç olanlara yiyecek, hasına devaın olunmak'·'· ŞlMALDE ALMANLAR vaziyeti hakkında henüı. 
kı. ijınlQ ulltün ledb'ır w " T d ~ "il ~ •tı v yakacak ve giyecek tevzi· dır. Zırhlı Almım orduları lLE.llLl YE\lEY OR tam bir rnpı.>r alma ıgmı 

~ııoı~1~:r korunma ine başlamış ve açıkta ka- bu imha muhıırebc:ısinJoJ Moskova 22 A. A. - fakat Amerikanın Rusya • 
./j .. ' n istifade lanlurı yerleştirmiştir. yeniden 15J binjeıı f:.ızla Uu akşam cepheden gelen ya elinden gelen bütün 

llf ç esir, 602 top, 150 tank hab..!rlere göre, Almanlar yardımı yapmış olduğunu 
~lt~A eter inde Darı"stekı" ve hesapsız harp malzemesi günlerdenberi Leniııgrud söyl<>rniştir. 

"}\AIJ: r 1 ele gA4·irmişlurdir. Geriye nııntakusında bir adım bi- Tül3HUKTAN ,ODESA YA 
Vıı A YAPILA 1\. d ....... ~ " /\. "'l\~l.' 1' .L' ha"" ı·se/er kalan llus ordularının sü- ı~ ilerliyememişlerc.lir. uu- SELAM 

.. t,ı;~ 11kilr:. ~ L~R "'l.lu " ratla imhası için tedbirler tün Alman hüt.umlarına Londra 21 A.A. -Toh 
Ilı! Şhullb S Kustuıoonu 12 FRANSIZ DAHA KUR alınmıştır. YeniJen ~muaz· karşı Kızı.lordu anudane ruktnki lngiliz Garnizonu 

~ 111tı: tt\~.ır~ 1

1
°?P, Sam • ŞUNA U lZlLUl zam mıktarda esir ve harp bir mukavemet göstermek Kumandanı Odcsaduki Hus 

~ 11"ta~ lllr'-Oı; ~lıı.e, Mar Londrtı 21 A.A. -Dün malzemesi ulııımusı gün tedir. l;arnizon Kumaudamııa 
~~li ~Uıt~~ lu~lı· lu~, ~eyhun Pariste sivillerle Alman as ı ·d· nuDYlt.'NNI AZLEl)lL l ·1· d ı~ "JI l9li·\ n~ıı. ve Çorum m~ csı ır. o .c.. 1 ngı ız or usunun se nmıııı 

cJe th. "4()1 ıd kederi arasıııda yeniden ALMAN ı\1UVAFFAK1Y~T· ~llŞ göndermiştir. 
ıh 1~1l " dl'elerinııı ıtı '''4tlil"4dlı Lı ·· borçok l! il d i s e 1 e r Ll!:tdl l '-l ErlG \l ıll Y~ L'L Bertin 22 A.A.- Son Bu me3ajda denniyoı· 

llııZau lt utçclerin- olmuş, Komü.ıisUer bir Berlin 21 A. A.-Al- muv<ıffukiyetsizlikler üze. ki: 
Cı lcr:. 1, ltıtıs 1!11Pı1mas1 ve ı kqbtıı" \ ekııı 'O~t verilme- Alman _müfrezesine ateş mıın matbuatı son Alman rine llu.-ilurm Cenup llrdu « -lliz. 'fobruğun ma ı 
llq IJ "·unııı e,, heyetince açını~i.rdır. Bu kargaşa· ı.ııferinden bahsederken şu su Kuınandıını ; \\lareşııl •ur gurııizoııu,•izin azmini 

~ 1 llQy <lıılıye Uıtur. y u km· lıkta 5 Fl'llıısız ölnı ilş,bir s>lırlurı Y azmoktudır. Budiyeııııiııiıı aziedildiği zi ve nı M" faaııızı seıiinı • 
r~ lir. et.ere ... 0~ ı:kftlelince çok .. Aıruan askeri yaıalan Alman ordusunun kuv ni e8irler söylemi~lerdir. lurız. Dııamız muvaffaki· 

~ "' lığ edilecek ııııştır. llildiscye sebep o- vet ve kabiliyetini ve ka· Bunun ycriue bıı~kası yetiııiziıı dev .. mı ve dilşma 
et 

01

, k lan bir çok işçıler tevkif zad·.~dığı z.afe1rler~ldost ...: ve tayin e'lilmemiştir. d . nın pek yakında yeııilme· 
<S oluwnu~tur. uşmaıı an umı._ ır. ._,on Dinyeper lıavalisiıı ekı sidir.» 

l Q UR 13u.snbah Pariste yeni Kiyef zaferi, genişliği ve ınllııferit Hus kıt.ahırı Ma· Blll llULGAR VAPURU 
0tı. Qt ltıd df!n 12 sivil Fransız, Al· ehemmiyeti takdir edile· reşal Timoçenkonun'idure BATTI 

~11\Luc Q ruan kumandanlığı tara- miyecek derecede mühim sinde bulunmaktadır. Sofya 21 A. A. -
~ka""- ~ı\PlLACA\.-' dir. lngilizler, ot düşünür lstanbula gitmekte olau 

6 " ·u. ~ 1 f\. fınıian kurşuna dizilmiş 1 nasıl g d 1 
\,

1
•

1
trl:{i ı.,. •'aliye Vuka" erse ve propa an a ı· ·ı· 1 .. 4128 tonluk bir Bulgar ı~ ıı. 1 ı. l\,.n

1 1 
tir.llunlar Komünist olup yaımrlarsa yapsınlar, şim· ' ngı iZ ere gore d k ıırl:qıı1 :' ~ap .. , ın uı ıncta de ticaret vupurun a çı an 

1 '4 ı b aralarında Yahudilere ko- d' t k k •- konuşuyoı· 

' 

1 
ır k l ar l va ıawr · · Son ha/lO.ı•ı 1.. iki infilak neticesinde ge· 

( 
~u "4tr1l!rı hızırlanıak~·~·: münist beyannamesi dağl YE~lı lllH ALMAN MU ı • • mi berhava olarak batmış 
ili'. "r.:r a &Ur a ıı. hmlar ve üzerlerinde si· V AFFAKı Y ETI •• h • h "' ·~J, I• gı "lı'·d~, bu gu''n l"l e , .. ~ mu ım a- tır 11n,. •l 1\ a ı taşıyanlar vardır. llerlin 22 A.A.-Alman • 'ı ___ · ...... "'!'"-=ıw---.... ---• 
. t. heq_k s udı1ua doku ~ı. el Alman Başkumandan tf'bliği: d • • UELEl>lYELEll KA~U-

t 
l\kı.ı. ece_ tarh ısesl ,ı tık '41\ ı ı hğı Alman askerlerine te· Kara, hava ve deniz 1 UNUN lllll MADUES 

Vata ş erı tadil cavüzler devam ederse kuvvetlerimiz örnek bir DEGlŞTIRlU:CEK 
~lıtQ~&<le l1duşlur İ\;in d k A b · f 2 A A 

l
. Uır ı. sadeleştirile· ahu bir çok Franslzın işbirliği ile ah ır za er Londra 2 . . Ank ra-lhhiliye Ve·: 

l\lSun idam edilecc.-ğini bildirmiş daha kazanmış ve bir bas Höyter Ajansının siyasi kaleli Belediyeler kanunu 

J'-~~lllllesi dev:~şg~~~~n tir. kın hareketile Baltık deni 1 muharriri yazıyor : ııun bir maddesini değişti 
\ q::u~ V zindeki bılyiik bir adayı l Almanların Kiyefte ve ren bir kanun layıhası ha 
ILll 'l' ı\ ~KAU· .. '1 EN Daire 1 e ide işgal eylemiştir. Adanın \ r.erıubi Rusyada çok lıüyiik Zlrlamıştır. Bu lfiyılıu ile 

' ·'vll\&\ HN l•. IJlL . y,arp K.ısmındaki llus kıtu ' ıııuvaffukiyetler idamesine t>elediyelerin Belediyeler 
'\!\! l!.c ~ Dl•.VAM SAATLABI hırı imha edilmektedir. l ı ft ) ecb 

:t '~e .l~K DEGIŞTl UEYBUVE GAYHETLEll \ rağmen, son ıa anın en Bankasına vermek m u 
11 r Vekaı t· mühim hadisesi, Iran Şa ld kl senelik ı •• llenı e 1 daimi Kış saatınm dlinden ili llerlin 22 A.A.- As· riyetinde o u arı .. ~, 7 .. ~, lllU~tlarla ilsrelli baren tatbik mevkiine kon hının tahtından ferugati i ·tirllk hissel~inin daha 

... rı..~'"'4t il"ı hVezı.i, gdrdı· keri kaynakların verdiği ' ve Iranın Hus v~ lngiliz k~olay ı-ir usul ile t~hsi· 
"'I " ması dolayısile resmi dai· ı be ı ·· B l "kl ' u "f ' <ıd ıa r ere gore, o şevı er lcr tarufuıdan işgalidir. Hus ll. derpiş cdilrnekte ve sene 
"" t tı·ı· ı. e.rne ve sa- relerde dev:m1 saatlurı bu· du··n b- tün Un L · t d ı.~ .. ~ "' rnn,. u V. enıııı:tra larTahrana miihimmiktur o sonuna kadar işlirflk his~~ 

~d• tıe lı·ı ·t · <Ullahdcm- günden itibaren ay başına tak dak' d · Al "n.. Ç1ır t . mm asm 1 emır · takviye kıtaall göndermiş sini banknya göndermiyen 
ııı ~ısıl\1 ayın ya- kadar meri olmak üzere man çemberini kırmak i· d" ~ ~llbiı '\' bu?dan. böy- değişmiştir• . Yeni kanıra çin ümitsiz gayretler sar- ve ço'< paraşiitçü inn ır- BeiHdlyelerin bıı borçları-

l~ıl\ ekaleten t - göıe, devam sabahla· fotmiş, fakat bUtUn bu te mişlerdir. Bu hal, Rus or nın IJalıiliye Ve aleti em. 
ı.-llltıııı~ekaıetten n;ü. rı saat 8 dım 12 ye ve öğ şebbilsler kınlarak Bolşe· dusunun ct·nupta mühim rilc gümrük hisselerinden 
1111~ ~sını alakalı· leden sonra saat 15 ten viklere çok ağır ve krınlı kuvvetlere malik olduğu- : yrılarak Bankaya levdb 

~ıttir, 17.30 a kadardır. 1 zayıat verdirilmiştir. nu göstermektedir. e~ası kabul edilmel'tedir~ 



ne u a 

!Şundan bunda~l l/ii.nen it:bliğ Metrnk Emlak salışı 
Hatay Defterdarlıf,rı.ndan , . . . Antakyamn Cedid ma· 

.. l•ert ıçm .. d~. cem~yet 
1 

hallesinden Haşim kızı Ce .Muhammen bedeli Kimden metruk 
ıçın d~. en buy.ilk _mezıyet mile Dayaklı tarııfmdan 
nefse ıtıruau, muhıte sı· Antakyanın Kanavat arap 
mirniyettir. mahallesinden ı\bdulvahid 

Herşeyden evvel ın· oğlu Ali aleyhine Ant.ak-
san kendi kendinin yaratı ya Asliye Hukuk Malıke· 
cısıdır. iliz; kendimizi na· mesine açbğı uikilh tescili 
sıl yapar.sak öyle oluruz. davasında : .. 

Ger~i: tah:ıil ve terbi· l\lilddei aleyhin ikamet 
yenin hit'8iyatımız üzerind~, gfihı meçhul olduğu hak· 
muhitimizin bizi doğurmak kında çıkarılan davetiye· 
ta, ailemizin sıcak ve ka· deki meşrubattan anlaşıl· 
rakterimiz üzerinde t~~rle masına ve davacının da ta· 
ri inkar olunamaz. lebino mebni hukuk usu· 

Faket; eksik wrafları lü muhakemeleri kanunu-
mızı mutlaka bilir 'Ve se· nun 148 nci maddesi ah· 
zeriz. kamına tevfikan mahalli 

llir işte muvaffak ola· gazete ile ilanen tebliğal 
mayınca ve bir işi becere icrasına karar verilmek!~ 

~meyince başkalarını muu· duruşma günü olan 4-11 
lıeze değil; k.andimizi mü· 941 sah günü saat 9 da 
rakube etmeliyiz, eksik ta Antakya Asliye Hukuk 
mf farınıızı doldurmaya ça mahkemet>ine gelmesi ve-
lışmalıyız. ya bir vekil göndermesi 

«Kişi kendini bilmek aksi halinde hakkında ka 
kadar mnrif et olamaz » nun1 muamele- · yapılacağı 

~- OGUZ ilan .rn tebliğ olunur. -------
• 

lnhisarlar 
BUIUJA 11\Clll MUllA YA 
ATINA DEVAM EDlYOR 

Evvelce de haber verdi-
ğimiz gibi inhisarlar ida
resi Hntaym muhtelif jstih 
sal mıntakalarında hurda 
lncir mubayautınn başla-

mıştır. Hurda incirler cin 
si ne göre muhtelif fiatlur· 
la ahumaktadır Asgari 
fiat kilosu 5 buçuk ku 
ruştur. 

HA~lAZAN YARIN 
Hatay ı\lüftülüğünden 

aldığımız bir tezkerede ra· 
nıazamn birineigününün ya 
rınki salı günül·e rasladı 

ğı bildirilmektedir. 
ACI BlH ÖLÜ \l 

Bekir Civeleğin E~i ve 
cezacı Muhsiıı izzetin kız 
karde~i l &} ıın Safuf 
evvelki akşam genç yaşın 
da dört çocuk bırakar&k 

gözlerini ha)1utu kapamış 

tır. Merhumcı Tanrıdan 
nuığfirel Jiler, ailesiııin 
kederine iştirfik e.deriz. 

! BlH KUHUAN DAHA 
Evvelki gün Belen -

lskend~run yolunüaki oto 
mobil kazasında yaralana· 
rak İskenderun hastan~si
ııe kaldırılan merhum kun 
uurucı ihad oğlu Ihsan 
kurtulamıynrak ölmüş ve 
cenazesi şehrinıiı.e getirile 
rek defnedilmiştir. Henü~ 
20 yaşında iken şeWt olun_ 
ihsanın uilesine başsağlığı 
dileriz. 

KAY1P TA~DIKNAME 
941 de Antakya erkek 

lisesi ortu 11. C. den aldı 
ğı m tmıdiknameyi kaybet 

tim. 
Nesip Ars\an 

Çatı inşası 
C. 1-l. P. Başkanlığır.dan: 

1 - 1 ıurbiyede mek· 
tep binasının catı inşaatı 

12,9,941 dc:n itibaren açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Anlak 
ya C. il. l'. binasında yapı 
lacaktır. 

3 - &Keşif bt.'Cleli 5651 
lira 41 kuruştur. 

4 - ll:;tekliler bu işe 
ait şartname ve keşfi An
takyada C H. P. dairesin 
de görebilirle.ı. 

5 - Eksiltme 27,9,941 
cumartesi günü saut 16 da 

6 - Muvakkat temi • 
nal 423 lira 85 kuruştur. 

7 - isteklilerin Tica
ret Odusına kayıtlı bulun 
duklurına dair vesika ile 
muvakkat temipatı tediye 
ettiklerini gösterir evr.akı 
müslıite ve ehliyet vesika· 
sı ibraz etmeleri IUzımdır. 

Taıla icarı 
Hatay Defterdarlığından: 

l larbiye nuhiyesiııe ta 
bi Sinaniye köyünde Derviş 
oğlu i b' r a lıim Seyfidin· 
deıı metrük bir kıtada 
30 .. dönüm. tarla(3)sene müd · 
detle icura verileceğinden 
taliplerin bedeli muham 
meni olan 300 liradan 
100 .de 7,5 teminalakçasi 
le birlikte 25-9-941 ta 
tarihinde Defterdarlığa 

m ür acaa tları. 

z ~·ytin ımahsulü 
scıtılacak 

1füyükbıırç muhtarlığın 
dun: 

l Köyümüzün orta malı 
zeytin mahsulü bugünden 
itibaren on bt-.ş gün m üd 

111.-ı•illm•= ... vw-••--• detle ve uı•ık arttırma ile • ,.. l( 

Neşriyat Müdürü satışa çıkanhnıştır. Şlrtla 

SELİM ÇELENK rı öğrenmuk isliyenlerun 
llüyilkburç köy muhtarlığı 

c;.H.P!MattJaası Antakya na mürcuaUan 

Lira Parsel No 
200 157 

2500 103 

350 503 
300 19 

2000 1038 

500 293 
3JQ 3j 

1000 158 
600 31 

350 227 
300 28 

600 62 

1300 156 

600) 299 

1'evi mahallesi Olduğu 
Hane 17..z~t ağu Mihail Hoca Malum oğlu 

,, 
., 

" 
" 

,. 
" 

,. 

" 

" 
,. 

" 

Bodfl>S 
Kastul Hı- Abdlilmesih azar oğlu 
ristiyan Albcr ve Arusti 
Kubilay ,, ,, ,, ., 
Gazipaı,a Mütevdfa Hanna Andirya rıtl 

oğlu Circi 'f1l1113 

Cedit Şakir Cebbara ve Karısı 
Vedia Cebbara " 

Fevzipaşa Hanna Nasih oğlu Uya '' -#4 
Gazipaşa CirciKehhfili oğlu mihail 32 .

11
.esi 

8 }ıj_S.'İ 

' . 1 c· . ... ı '1' v ... rısı ı evzıpaşa lyas ırcı og u oma ı<·· 1 is5· 
Gazipaşa Circi oğlu Yakup verese 24 . 1~ı 

sinden oğlu Circi 4 tııı:ısı 
Ethernive Kcrtuş ılyas oğlu Cebmil \'iır; i~ 
C>Zipoş:ı Fetlıullalı oğ!u Cireiz ;! :;:::ı 
Acun Kostantin paşa kızı 8 lıİ · 

Ve-sile lıl·ssesı 
lzzetağa Hanna Dip Şahura oğlu 1111 

Circi 'fnıııtı 
Gül Dorvi> Seyfittiıı oğlu 'e· 

Hm Seyfıttin . rı 
Yukurıda yazılı gayrinıeıkullerin mülkiy~·t i açık arttırma ile satışa çıkil 0rı~ 

tır. Talip olanların yüzde ·1,s temiııatıle bi~likte 23 -9 -141 Salı sünü saııt ·rtl 
Defterd::ırlığn rııüracuatları ve evleri görmek istiyeuleriıı .\1illi Enıhik MiidıJ 
tarafından her vakıt gösteril';!ceği 

Mett uk emlak icar edi.lecek 
Hatay Defterdarlığından : 
~1uhumımm Mükellef Kimden 
Kıymeti Parsel Hesap 

Lira Krş. No. .No. 
3 00 74 55 

;\lesllhası nıJtrOk olduğu 

11 Ar Sn. Cinsi .Mülnfuı7»~ çtııı1 
26 15,5 Tada Selrak Şak- Meyve aga 

22 50 139 84 
7 5J 143 88 

şakyun lıuriç 
4 69 4,5 ,, Karabet l'aşçıyan 
1 2J 91,5 ., SerkisUogosSerkisyan 

t 
lı(:r 

7 50 144 89 
30 00 145 9J 
12 lJO 195 113 

1 2 J 91,5 ,, ,\l.m.lil'Os Uogos Serkısyıın 
4 89 96,5 ,, füzkalla Kuyumciyaıı 

~ıı~ 
lJQ; 

1 5 30 " 

k<l~ıaı, 
e) tarı 

" " . vo JJl il r "ar, 
20 00 206 135 

4 OJ 207 136 
20 OJ 211 140 
20 uo 22J 149 

4 LO 388 189 

90 15 <'abra Karabet Uul incır 1ı1' · 1j " ,, ' ·IMJ ı ll . 
Şammuı:>yan • ve ağ•ı~ ~IJt 

10 1,5 ,, Aleksan :\luseı:> Tüccarı)1'ı1J11 ~ııı \Jş 
40 87 ,, Yervaııt Kırkor ı\ldğrıııJ3 ,,ı, ~~ ~n 
44 47,5 ,, Jlırahinı mağruryaıı 0ğs'J t~ll~ 
33 11,5 Serkis Hanisyau .l\1r;yve.. r~ 

" .... ıç l d 
veresesi rı h• ,, tı~ ın 

7 5J 572 223 1 31 36 ,, Bedir Serkis Taslaky1l11 ııı 
3 50 494 245 32 97 ,, 1'ikola Hızkalla J\wr " ~~D 
O 1 0 322 459 2 6 °4 5 ... 1 " 7 , ,, ;\1isak i\lusayun 

10 00 325 462 3 6 ,5 ,, Samsun bayramyarı 
2 lO 341 477 1 5 3J ,, Hızkalla Kuyumcıyan 

1 185 50 Y ek(ın iiddel ~ 
Muğaracık köyünde yukarıda parı:;eJ numaraları yazılı tarlalar ü~~ sene ~iil~ 

icara ıverile\.-eğinden talip olanların 27 Eylıil 941 tarihinde Defterdarııktıı ıı 
kil komsyona müracaattan ilan olunu~. I 
Boş uarıl lncır ve Pı otakal sofıŞ 
satılacuk 
HATAY i"AFIA UIO

DÜHLGÜ.NDEN. 
1- K~m~n Antakya•: 

da ve kısmen lskendcruıı, 
Atö:ycsimle: buluııau(30 O) 
adet boş asfalt s.w uiddü 
nü a<ı;ık artırmaya konul· 
muştur. 

2- Muhammen l>ede
li, (450J) liradır. 

3- Arttırma, 7-10-
941 salı günü smıl 15,uO 
te :Antakya af ıd Müdür· 
lüğü <dasında miiteşekkil 
komisi yonca yapılac:.ıkhr. 

4- ~iuvakkut teminat 
(337) lira (50) kuruştur . 

5- Talipıt·rin muvak 
kut temiııalı yalınlıkları 
na dair vesika ibraı etme 
leri ldzımdır. 

Hutay Defterdalığıııdan 
ı\luhammen bedel o)ııl ~ 

~ (11(1 
Lira Kuruş Nevi 

2 4) Taze uzürn 
MildıırJ :\1tlaı1 

12) .. ~,~ı 
34 5J Kuru incir 690 del yı1 
5 J 00 Portakal looooA 11~ 
86 90 YekOn rtl tJ1 ~fi 

ı;ılıe 1·11ID J 
Mağaracık ve vakıfh köylerindeki ii<.; 1·9 ır 9J 

sul açık arttırma ilt! s:ıtışa ~·ıkurılmıstil'· 1,..,,9/ 
yüzde ycdil.mçuk teminat ak~~asilc birlikteZ 

. .. t 1 tırırı gunu saa ) d ı üeftenlarlığa miiracaa · 

Memur ulınacofe iıi 
Jskenderı..ıı Liman işlet

me ı\lüdürlüğünden: 
Urla ve Lise mezunla 

rından şulıenıiı.c memur 
alınacağından taliplerin 

A-Nufus cüzdanı 
· il-Mektep şalıudetna· 

"~ mesi li({ (il ..ıle 
c-Ask8 r rııl~~lı'" 9 
U -Sağlı it ~e:J 'JÔ ıJ 
Hüsnilhı.ıl ı11iı''~'

tahı"iren idare ,;ııi'ıt' 
·1 tıı l!rl 941 dah1 i}r, 

ınüracaatıatı 


