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~,.okuz Yaşında deki haf- Leni'!.gra~ R~slarm ümit 
ı:.u~q, 1 son gunlerı- sız ga9retle, 
~f ~ Ştjf AtatürkUn eşsiz delıasile yarattığı ve Milli l d 1lerııe/>nUnun kıskançlıkla temellerini ıcurarak çok f Q Q7 a ,.f!-İ guşı .. IJO .. r rİ boşa gitti 
~tıcıt e gölUrdilğU "Türk Dil lnkilftbı,, bugün doku· ~EHRL.~ SU VE ELEK· GAHU1 AFRİKA !;ULARlN 
tUıı y Ylı.ŞlQ.ı lıustı. Uu mutlu günUn yıldönilmil bu· A iman - R t1 s TRIK ;:E~lSATI TAH- DA 11 lNGlLtZ GE\USI 
liıır~r~u~ her köşesinde kutlanmaktadu. RİI E:DlLDl BATIRILDI 

~a, diğ ın~ıli\bından sonra yapılan Tilrk dil inkilAbı harbi !soli Q Londra 25 A. A. - Berlin 25 A. A. _ 
~~tu er ınkilaplarımızda olduğu gibi iyiye, gtiı.ttle, Buraya gelen haberlere . . iıQ :~ •ınin ve sağlam adım !arla yllrilyeıı, ilerli· ere C ek 1 göre, Leningraddnki Rus ll.es'?~ tebhğ · 
~lllık ~lı. bi_r inkilftptır. Dil Kurumunun ge~en sekiz Rusl-r son ·ıh•. iyat t:,nkl1t· mildafileri Alman hücum· Kıyef ~ı.ntakasında ha 
J Ytırı l l - "" larına kahramanca muka• rn. c;enber ıçınde bul~na~ 
~ti111• m ı ve ışıklı çalışma an her TUrk mUnev· rır" da cepheye aDrdOler }> d ı b k y sı \' il gög vemet etmektedir. Şehir :tUS or :.ı arının ~ 1

• e. 
t- gn~ı .s_UnU kıvançla kabartacak kadar ilerlemiş llern 25 A. A. - Is deki elektrik ve su tasisatı tarafından y~p·la~ ilnutsız 
~~~rak .dt~ı~izi saran yabancı sözlerden bir ço~u viçre gazetelerinin Berlirı nın tahrip edilmiş olma· huruç teşebbUslen akamet 
Y~ dl~~rını öz Türkç\3 ~özlere bırakmış bulunuyor. muhabiri Alman askeri sına rağmen halk ta ordu le neticelenmiş ve dUşma 
~\ nı~ •nden halk diline ve öz Türkçeye doğru atı· kaynaklarından naklen şu ile Kahramanca çarpışmak na kanlı zayıata malolnıuş 

1 1~Us~?et adımlar Türk kültürünün halka doğru haberi vermektedir: tadır. Almanlar Leningra· tur. . . 
• 1~ ~Utdu Çok geniş bir ölçUde gerçekleştirmiştir. Ar Ukrayna harbi artık so· dm kış gt>lmeden evvel Harp sahası tPmızlenır 
~1 clilirıı·u.n en Uera kö~esind'}ki köylUler bugilnkil ya· na ermek ;ilzel'edir. Bu ve siıratle zapb için son ken, düşman ölüleri arasın 
rttıi~r 12.ı kolayca okuyup unlamak bahtiyarlığına mıntakada Rusların Umit gayretlerini sarfediyorlar. da Hus ordularının cenubu 
li:ır. b k d .. gu siz gayretlerine ve Uyil I Leııinnra garbi . Başkumandanının 

Vıtş<Uı d' ~ biraz daha sadele~en Vd asıl benliğine ku miktarJa infilak maddele ı , , .. 4115 , , ccsedı de bulunmuştur. 
~llturıa ılınıizin bugünkil varlığını derin bir sevinç ve ri kullanmasına rağmen ı lAl~lP EDiLECEK, Fevkalad11 bir teblig 
~1; ~Yr d ı ba l b · · t mukavemet artık kırılmak Berlin 25 A.A.-'ları ·ı d b"ld" 'ld'a· ·b· d rftıe~ e er rnn, · şarı an u muazzam ışı ye er resmi bir kaynaktan bildi ı ~ e ı m 10 1 ~ı ı, . e 
~ 111\ıı asın aklımızdan geçmez. Cümhuriyet Türki· tadır. Bu mukavemet bel • riliyor: nızaltılbrımız, garbı ~fn~ 
~il. ~i ÜlkUsu yapılan her işi daima az yörmek,da· ki biraz daha devam ede· Leningrad tahrip edil· sularında ve kuvvetlı bır 
~ \ıılk~e, daha iyiye ve daha doğruya gitmektir. cektir. Alqıanlar şimdiden meden tahliye olunması himaye altında seyreden 
~. l'ur~da?, Avrupıl dillerinden .dııha zengin olan gti· infisah haberlerini vermek için Rusyaya bir ültimutom 12 gemiden mürekkep bir 
~ ~ııı~ı:.yı daha çok sndeleştirm<'k ve daha çok tedirler. Önümüzdeki haf- v e r i J i p verilmeye· düşman kafılesine ınuvaf· 
ç ~~(!il t lırnıek ve onun köklerıni saran yabancı dil· talar ilı(iude soıı ve kaU \ eği lıakkmılakl suale Al· fak1yetle hücum etmiş ve 
'\, ~e1lliz1emek için önümüzde aşılacak daha bir· muharebeler cereyan ede· man hariciye Nezaretinde bu kafiledeki gemilerden 

ftı ~le 8~el~er vardır. cektir. Rusların şimdi son menfi cevt.p v~rilmiştir. 11 tanesi batırılmı~tır. Ka , 
b etf.l(lıa;as z, t-ıadasız çalışan Türk Dil Kurumu ilmt ihtiyat tanklarını da cep • Hesmi Alman mehafilinde fileden yalnız küçük bir 
~~Çalış la bu amaca varmak için ~alışıyor. Kurumun heye sürdükleri unlaşıllyor şu nokta tebarilz ettirilmek gemi kaçabilmiştir. 
\''lle ka~alarına yardım etmJk ve bu killtür seferber1i Önümüzdeki haftalar için· tedir ki,.. Stalin L~nin~r~ ALl\lAı~LAR KUUMA 
~ ~ ŞQrer:· fllak, eli kalem tutan her Türk için şerefli de cereyan udecek muha· ' dın n~udafaa v edilmesını GUTh UŞ 
~~Cısı .~ O~d.uğu kndar gerekli bir ödevdir. TUrk rebel-..r Rus - Alman mu· ı emretmış oldugundan bu ·q~ ve ru k harebesinin kaU neticesini şehrin akibetini hizznt ta· Lonqra 25 A.A.- Al· 
ile I' her ı ·· ~ okuycusu bütün Türk dün~asile be- k l ed yı·ıı evlemiQ _bulunmakta· manların Kırıma 
" ~etı.ı· 'Uyuk yurt dav&sında olduğu gibı bu işte verecek ve ış ge m en .J .. •·ı~ "'ınu dU bu harp sona erecektir. dır. duğru bir ilerleme teşebbii 

~~Ciı.ktır. şen ödevi y~pmıştır. Bundan sonra .da miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia sil yaparak bir berzahtan 

liıi~erırııkutıu \fru. k. b··t·· d .. b" t ·· 1.. 1 c H p t • •n ı•n Kmma girdiğine dair bum ~ Ork ......, 1, u un unya SOnU ır ur U ge • ar ısı \ ;a•lıınırk un~ ve kanlı bir boğuşma ile uçuruma • • ya haberler gelmektedir. 
ır.· har1ş l en, en büyiik kültilr bayramımızı mesut l b k Bu hareketi muhte ~ el gür· 
•'cıu ıavası d Uk·'\ · t g ••ze ı•r arar l mek h\zınıdır. Cephe bo-1.ı:.~ ~e kuu esen yurdumuz as un ve emnıye U 
• ] lıorçl •Yoruz. llu eşsiı nimeti başımızdaki Büyük . yunca şiddetli muharebe 

ıl b Uyuz. G •• / f [ l •k • • Ier olduğu da anlaşılmak 
UYrurnı hepimize kutlu olsun. UZe Sana Qrl eŞVl lÇln tadır. 

, ----- s. çELENK mükafatlar ihdas eılildi l lj iç ·ı Anlmra 25 A. A. -

1 
ıecektir. j Ruslara göre 

»• ' l ere ve sana Ciimhuriyet Halk Partisi Miikfifatlar her Sc:ne 1 AI mtı n z a_n ı · 
~ l J'h •• l • memleketle güzel sanatla· Halkcvltr.iniıı dönUnı yılın .!' 

b
"I( uessese erıııe rı teşvik maksadile Parti da verilecektir. Mükafatla ı~fz ÇOk·~ ag"" lr 

adına bir ınükllf at ihdas u 
eylemiştir. Bu milkllfnt rııı verilme şekli şudur : . Dl ~1u l:l \H .... 

e nz in ve. gag"' her kol için 25UO ve he· Yeni harflerin kabulün \!ir1J~*~:.~rı~1· MU

1

llA

1

:-

yeti umumiyesi için l75J0 den sonra lıitap halinde FAZ/\ EDIYOll 

'lJ 
•ı k liradır. neşredilen eserlerin arasın l\loskova 25 A.A. -

,,1 tıluıd er l ece l\lükilfatlar, en iyi oser da birinciliği kazanan eser r ılalarıınız bugün de hüliill 

ıt'·,ıtı.Uucıı-u ıı hiJar n bir birlere aykırı gBrülnıüştur. sraı_lheiccplk~rivlec sı.alknatkkol\rlloarl:rvae-k milkfifutı alacedaktlır. . Elski cephel boyunca dyüşıd11~~la 'tı e l " hurflerlt neşr i mış o up şiddete ._:arpışma a eyaın 
1tı ııı taı d' )enzin istih llu mııhzuru önlemek için ln roman mUkilfalı veri· sonrad:tu >eni harflere çe- etmişlerdir. Cenup bölge· 

'
~~"· ı~~t. edildiği mu ı vilayet makamınca llaşve virilmiş olan esPr bu mü· sinde şi ddctlı bir muhare 

liir. zın lahdidah- kalet nezdinde yapılan le- barla ziraatta kullaııılun d t ·ı ı 1--Ae Alnıanlar "ub•ıy ve 

~ t
.. "" rnoto·· 

1
.. k' 1 l · .. s:ıbuknyu a ıı o umaz. uuu q • 

.. il r u t bb- l ·· et b. ş kı'l ma ıne er t: samıyı nıues· ~11. "'llil . vası a· şe us er musp ır e er olarak 150 öli.ı bırak ~ · edılm · d.. selerine lüzumu olan ben· Bu mükufat için. oseri ~ıru. csı ve bu de ndicelenmiş ve un nwıfaadır. 20 toıJ ve bir ııqe k at Ve s · · n ~ l ·ı~ l zin, mazot ve yax- verile- olmıyanlardaıı 25 ki~:lik " Ullan anayı ış- uaşveka etten vı uye e ge 6 ' çok mitralyöz ve tank ele 
<it lahdi ıluıı makine len bir telgrafta benzin ~ktir. 1 bir jüri heyeti seçile~kUr. geçirilmiştir. 
biı~. data tabi ol tahdidatının yalnız kara ve Başvekdlelin bu emri, Bir defa mükafat kaıanan ~Ssa istı"lısal"ın ·1 ı bı'llıassa '·ift,·ilerimizi çok lar, ikinci miikilfotı alamı Leningrad bölgesinde 

deniz vasıtıılarına şamı o v v 
11 ~ t~ 1 bilJ' · · · • Bu iti· aeviodirm· a~lardır, ( 



Sa1fa-2-

Amerikada 
HAHP HAZlRLlGI VAR 

Vaşington 25 A.A. -
\füli Mfldnfaa Nazırı Ame 
rikanın bütün büyük şehir 
leriııde sığınaklar inşasını 
ve halka geniş mikyasta 
zehirli 14azlara karşı korun 
ma maskeleri dağıtılması· 
m istemiştir. 
INGILTEREDEı\I ,RUSYA 
YA PARA Yı\RDIMI 

Londra 25 A.A.- [ngi 
Jiz Kızı1hnç cemiyeti Hus· 
yaca acil ihtiyeçlaıa sade 
dilmek üzere 4 milyon in 
giliz lirası tahsisat ayırmış 
tır. 

lNGlLIZ KlTALARI 
FHA SIL. SOMALI 1· 

NAGIRDILER 
Cibuti 25 A.A. 

Cibuli mdyosunun verdiği 
lıalmrlere göre, ingiliz kı· 
taları l 'ransız som alisine 
girmişlerdir. Yin~ bu md 
yoya göre, Hnbeşistandaki 
son Italyan askerleri de 
Fransız somalisine girmiş 
bulunmaktadır. 

SU YOLLARIYAPILIYOR 
Mevsimin geçmesi do

layısile asfaltlanma i~i ge
lecek ilkbahara kalan 
Kışlu - Altıok 'caddesin 
deki su ·yollarının Beledii· 
ye taruf ından inşasına baş 
lanmıştır. I3u yollar yakın 
da ikmul edilecek ve gele 
cek ilk buharda asfalt işi
ne bnşl. nacaktır. Hu cad
de Uzerindeki kaldırımlar 
da ikmal edilmek lir.er& 
dir. 

1063 KiLO SALÇA 
ALINACAK 

Autakyada Gümrük Mu· 
bafaza taburu satıual..ma 
komisyonundan : 

Taburun senelik ihtiya 
cı olan 106D kilo domates 
salçası açık eksiltme usulü 
ıle ihaleye konulmuştur. 
Beher kilonun nıuhammen 
fiatı 5J kuruştur. lsteklile 
rııı yüzdt 7 ,5 muvakkat 
teminat akçası olan 39 lira 
15 kuruşu GtimrUk veya 
maliye v znesine yatırmış 
olarak 11,10,941 cumarte 
si güııti saat 10 du tabur 
binası. dahilindeki komisyo 
na muracuatları ve şartna· 
menin komisyonda her za 
nıan görülebileceği ilan olu 
nur. 
lllll MEMUR ALINACAK 

Hukuk işleri MildiırlU. 
ğü knl~mi;Dde çaİışmak u. 
zere yırmı beş Jirn asli 1 
maaşlı bir menıur ulınacak ' 
tır. Morııuriıı kanununda 
ki evsafı hniz olanların 
Hukuk işleri MüdUrlüğü
nc nıliracaatları lftzımgelir. _... .. 
şiddetli bir hücuma geçen 
Alımın tank birlikleri ile 
ri hatlarımıza girmeğe 
nıuvııffak olmuşlarsa da 
tankJaı ımızm mukabil hü 
cunıile turdedilmişlerdir. 

Almarı tebliğlerinde 

hıs .zayıatın:ı dair çıkan 

rul\.ımlur hep birer hayal 

Riilerle 
Peten 

YAKINDA PARİSTE 
GÖRÜŞECEKLER 
Londra 24 A.A. -iyi 

haber alan kaynaklara gö 
re, HiUer pek yakında Pa 
r.iste :veya Frıwsanm 
başka bir mınt kasında 
!I: lareşal Petenle görüşe
cektir. Bu mülakatta Al· 
man-Fransız :işbirliğinin 

esaslanırı kurulacağı ve 
Bitlerin Frans&dan bütün 
istedikloı i şeyled ~lureşal 
Petfilıden ıılmnğa çalı~ca · 
ğı anlaşılmaktadır 

lraııda 
ESKİ .ŞAHIN MlLYONLA 

RI HA Ylll 1ŞLE1UNE 
SAHFEDlLl YOH 

Tahran 25 A.A.-Pars 
ajansı bildiriyor: Yeni Şah 
Mehmet Rızu Şabpur, Iran 
miletine 4 milyon reyal 
vermiştir. Bu para ile ıra 
nın muhtelif yerlerinde 
hastalıaneler, su ıyulları 
yapılacak, doktorlara ve 
alimlere mükafatlar veri· 
leccktir. 
lNGıL'fEllliDE HUSY A 
l<.,:IN TtU K L\1.\LATl 

Loııdra 2) A.A.- ln
gilterenin her tarafında 
Husya için yapılan ıtaıık 

haf tası neticesinde yüı.lcr 
ce ve yüzterc:e tank imal 
edilmiştir. Elde edilen ne
tice hütihı tııhrn1nleri sış 

maktadır. Hu tanklar ilk 
fırsatta Rusyaya sevkt"di· 
lecektir. 

ALMAN IDDU\LARI 
YALANLA 'IYOll 
loskova 24 A. A.

Rus istihbarat şefi Lozofski 
Kiyt-f mıntakasında beş 
Rus ordusunun .çenber 
içine alındığına dair Al 
rnan menabiinden verilen 
haberlerin yalan olduğunu 
sö _ylemiştir. 

Boş varıl 
scıtılacırk 
HA.TAY NAHA .MO

DÜRLbÜNDEN. 
1- Kıimen Antalcya· 

da ve kısmen İskenderun, 
Alölyesiııd~ bulunan(30 JO) 
adet boş asfalt saç biddü 
nü açık urtırmayıı konul 
muş tun 

2- Muhammen bede
li, (450:.l) liradır. 

3- Arttırma, 7-10-
941 &ılı günü saat 15,' O 
le Antakya Nafia ~lildür 
lüğü 'dasında müt~ekkil 
komisiyonca yapılacaktır. 

4- Muvakkut temin..ıt 
(337) lira (50) kuruştur. 

5- Tnlip!t-rin muvak 
kat teminatı yatırdıkları 
na dair vesika ibraz etme 
leri lilzımdır. 

KA YlP MOIIOllLEH. 
Adı!Iuzn mahktlk zati 

mührümUzU kuybettik. Ye 
nisini atncıığmıızdau eskisi 

FNIGrJp; 

M truk emlak lcar edilecek 
Hatay Defte-darlığından : 
.M.ulıummen Miikellcf Kimden 
Kıym!:ti Parsel Hesap Mesahası melrOk olduğu 

Lira Krş. ı o. No. il Ar Sn. Cinsi Mülahawt rı 
3 00 74 55 26 15,5 Tul'lu Sdrak Şak- Meyve ağaçl:ı 

22 50 139 84 4 69 
şakyan hariç 

4,5 
" Kurubet Taşçıyan 

7 50 143 88 1 20 91,5 .,, Serkis Uogos Serkisyan 
7 50 J44 89 1 2J 91,5 ,, ~1ardiros Bogos Serkısyan 

30 00 !45 9) 4 89 96,5 tt H.ızkalla KuyHmciyan 
12 00 195 113 ı 5 30 ., ,, " lJ)Bf 
20 00 206 135 90 15 " Cabra Karabet Dut, incir ve riÇ 

}tll 
Şammusyan ve ağaçları 

4 00 207 136 10 1,5 ,, Aleksan Muses Tüccarıyau 
20 OJ 211 140 40 87 ,, Yervant Kirkor Mağruryao 
2\) 00 221) 149 44 47,5 

" İbrahim mağruryan .!ıJ 
4 lO 388 189 33 11,5 k ' H . rıitııÇ " er ıs dllISyan Meyve • ~ 

veresesi rı Jıari~ 
7 5) 572 223 l 31 36 ,, Bedir Serkis Taslakynn " " 50 494 245 32 97 

,, 
3 ., Ni lrola Hızkalla Azar ,, .. 

1 ) üO .>22 459 2 6 94,5 ,, Misak ~lusayan ,,. 

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

185 50 Yekun 1ıe Mağurucık köyünde su karıda parsel numaraları yazılı tarlnlar üç sene miidde ~· 
icara verilee<>~!nden talip o1anlarm 27 EylO.I 941 tarihinde Defterdarlıkla ıniit~ 
kil komsyo.ıa m iiracaatları ilan olunur. 

M 31ruk emlak ~atışz 
Hatay Dert~rdarlığmdan: 
Muhamnwıı bedeli ""' Lira K. P.N. Cinsi i\lah~llesiM . K ,\ı;ili\fıt'JJ imden nıelrilk okluğu n u 

Hizkalla Üüeri oğ. Circi Yıırısı 2 )() 00 7 J5 Hane Sarı~ar 
Gül M. 

ı lanıidiyt- \1 . 
350 03 268 " 
600 00 12 " 

AndriyeCirci oğ. Circi - ,. 
111

1 

All> 0 r Bolya Ço. \fori. Adolf Ta:Il9 

veHadolf 
1300 O} 949 Affan 1\1. tlımhinı SHyfiddin " 
2000 00 641 ,, Surılar M. Şahin Cııbba ru ,. 
3JOO 00 64J ,, ., M. ,, ,, ., .~i 
150) 00 746 ,, Affan M. Sadık Seyfettin 3.-4t~ı 11;-

·v ' - ·1 ""' 1 -",.r·ı,...en'··· 1 la·; ,,. ...,.;;ık: \.,,ı : " =k t' ' t ı•ıkarı 0 ıO J. ut\:u l.1& ,. \,,1, fı"'J •il 1 u H1 .,,.,. 'J vU cly< ıU I l.il f1}U l le :;ıı l~a \ t 
tır. 'falıp olanların yüztio 7 ,5 temi na tiyle 3 Toşrinicvvcl 941 cuınn gUna ~aıı ı-1~· 
da () ~n~rdurlığ t mur lCaatları VtJ evlerl g;>rnıek isteye ılerc Jlilli emlak vıuJıı 
dürliiğü tarafından her zaman göslerileceği. stı 

Mf1m111 ve Jandt rma ka- Çatı iıı~ad~~~ 
k l • f C H P Başkııolı~P~el\' 

htıdeme aJz.. TO 0 IRŞQtl l 
0 

l ·-·Harbiyede. c::ıtıl1 
Jfl; ~ 

nvı.,. -nk HATAY AFlA .\lC· tep bjnasının çatı 8118~1 
u "'«..& DÜRLUCOl'\DEN ; 12,9,941 den itibar ştllr' 

Maarif Müdürlüğünden : 
Türk Muarif Cemiyeti 

Antakya talebe pansiyonu 
için 4 J lira ücr atıe ve ia
şe ve ibatesi pansiyona ait 
<>lmak üzere bir klltip ve 
anbar memuru, 3U iira üc 
retle bir aşçı, 15 lira ilc
retıe bir aşçı yamağı, 15 
lira ücretle bir bahçıvan, 

20 lira ücretle bir hademe 
ve 15 lira ile.retle bir c;u· 
ına.şırcı kadın a:macaktır. 
Uunlar da pansiyondu. ıaşe 
ve ibate edilecel:ierd.r. 

l'aliplericı hüviyet cüz 
d.ınları uskcılik vesikaları 
ve evvelce başı.; vuz.ifeler 
de bıılunuıu~ aTSıı buna 
ait iyi hal kdğ rlı, göz ve 
umumi sıhhat !'Uporlarile 
Maarif müdürlüğüne mü -
racaatıan. 

Fuzıl oğlu ~aba .ı Çoluk 
ve Sail oğıu ı ünıun 

* * • 
Azu!ık mü. rüm l kı~o~t 

tim. 'Yen isini alacağı mda.n 
eskisinin hükmti yoktur. 

l ukto k-OyUnden 
~1tlih oğ.u Ahmet 

1- Süveydiye , Fatik ı i eksiltmeye~ k~nuırı1~11ta~ 
Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, 2 - Eksı~trııe odıı f'r 
Çtmgen, E:rzin ve Sanku· ya C. H. P. bınıısı 1 
ya mevkilerinde yapılacak lacaktır. r • deli 565 

_ sekız adet jaııdurmu kara· 1 3 - Keşıf be . e 
kollarının ikmnl inşaatı lira 41 kuruşt~r· bıl '~· 

kapalı zıırf usulü'ile eksiltmol . 4 - ıstekl~le:eŞf! ~ei~ 
ye konulmuştur. aıt şartname 'V 1 dtıır 

2- Ek~iltıne 13 Tcş- takyada C H. J. ıJ 
,.. d .. b'l' l J 9 9'1 

rinevveli -941 pazrtesi e gore l ır e . 21, '6 o' 
aünlin saat 15,0J te An 5 - ~ks!.lt~~t J 1i' 
tukya Nafia Müdürlüğü cuınartesı gunu ıcııt tellıır· 
odasında müte~ekkil ko· 6 - ~1uv;; i'ııt'l~, • 
misyonc" yapılacaktır nal 423 lıra . riıı aııJ' 

3- lsteyı)nler h~susi 1 - lstekhlt:l 1 tJ&l1 ,ıe 
şartname ile proje ve ev· ret Odasına ~3>'~~jı;il ,f 
rakı ke~fıyeyı ı afuı ~Hi· duklarına daır . ol• ~1:1~1 
dürlüğü .ıde görebiHl'ler. muvakkat tenli'\ e'.~ll' 

. 4 - Bu ışin keşif be- etl~kl~rini gösl~~~t ~:aıf· 
deh, {11151) lira (97) ku· musbıte ve ehil). ıiiıı!l 
ruşrtur. sı il>;az etmele~JO~{ ıııe: 

5- Muvakkat lemiıuıt KAY I~ \ıtfı 1ııf 1 { ııı 111 
(828) lira {90) kuruştur. Heyhauıye. c,.'i11ıi ,eP'' 

6- Talipl~riu, ıhal~ · murluğuna nıt ;ı.Jr'• ~~111 

den en az üc• aün evvel hür kaybolnıuŞ• e~~ 
.. o ~ dtıll :1 

bu işe benzer inşaatı bu- yaptırıla~1gııı P' 

şardıklarma daır evrakı hükmü yoktur·. ıe ~ 
müsbiteleriyle birlikte Vi- Hey~ıı.1J ı1J J 
!ayete müracaat ederek memuru Sll' . ~ 
alacaklara ehliyet vesikasııı . 9get10 

(2490) sayılı kanuna uygun komisyon ~l~~d~ • 
olarak huzırlıyacaklar, tek l>uz mukııbıh 
lif mektuplarını ihale gu lerdır. Postııd3 ; nin hiikrnü yoktur. 
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