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(Sayısı hrryet de 2=-uruşJ Cumartesi 

Sahibi ve Baş 'muhar riri :r, ... 
-~ 

Gazeteye ait yazılar 
~eşriyat Mfülürü adına 
ronderilmelidir \limlarm 
her keiimesi nderı 5kuruş 
alımr Ücret pe,;indir ~ 

t" Selim ÇELENK 
~eşriyat Müdürüı 

~ Abone:Yılhtı: 5Lire 
~~Yabancı memleketlere 

8 Lira ~Günü geçmiş 
sa)'llat S kuruş 

HER OUN UGLEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK GAZETESi- TESiS TARiHl 

T elefon:1·46-P. K. 24 
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/fava hücumlarına karşı 
lstaı·buldaikorun ma d ene.nH~ le ri y~ pıl a cak 

İ11taı• bu\ 2S A.A .--. · ed~cekl c::rd i r. Evle i uzak 
~~~anbul Vilayeti~den teb" oıanlar " " y~km umu j bir 
• 1~ edilmiştir. Bu ayın 28 sı~rıağa iltica eyliyec~k-
1 ıle 31 ri arasında tayya- ladir . 
re ve hava tehlikesin~ kar 3 - Halkın d eneme 
~ı lstınbuldı bir pasif ko · esnasmd , e vlerinin p er.ce 
runnıa deneme$i yapıla· re veya damlarından tayya 
caktır. Bu derıeme asnasm releri görme~'~ te~ebbüs 
d, halkm aşağıdaki nok· etmesi makineli tüf ek ate· 
~ları göz ~önünde" bulun- şine hedd teşkil edece· 
urrnaları lazımdır: üinden tt:-hlikelidir ve böy n 

1- fehlik~ işareti ca- !'! hareketlerd~n aakmıl· 
naver düdüklerile ha· n ıahdır. 
ber Verilecek ve düdük Deneme gününün ge 

~eai 2 dakik1a kesik kesik cesi ve akşamı da her ta 
ev•nı eJecektir. rafü, ışık söndürme ve 

d 2 - Düdük s~aini işi· maskeleme denemesi de 
en halk telaşa kapılma· yapılac:ağır.dan herkesi;;-

~an h~ruen evlerine gitmek ışıklarını önceden maske· 
u;gre Y~rl~rinden hareket i lemesi mecburidir. 

Halkevinde 
Dokumacılık : kursu açılıqor 

I<ursta muvaffak ·oıa nlara ıneccanen 
tezgah verilecp k 

r ~aber aldığımıza 1gö· ı mızın bu büyük fırsalttııı 
9~t •lkevimiıde 27-1 - istifade etmek ve bir do· 
doic Paıertt'!Sinden itibaren kuma tez,tahırıa s 1 hip ol· 

1 
I Uma nıaltineoleri kursu mak içlıı kursa ''.!evam e t-

~1~ aca\rttr. Bu kursa işti· melerini tavsiye ederiz 
... il; d 
aııt e "~ek. olanlan lkti· HALKE.Vl TEMSlLl 
te "hekaletıııin gönderdiği Halke v1 Temsil K olu-

zga •an ·1 k . B' b do'- · ven ece hr. ır ııun ügün yapması mu· 
"uoı~ t • h - k l Y k f · rıen t • ezya ına mecca· arr ~ r o an anı e e pıye· 

ku •anıp olabiımek için r.i d ekor ve sahna tertiba 
fak'a, devam cJip muva(- tı nın ikmal edilemeyişi yü· 

0 •rnak lazımdır. zünden 1 - 2-941 cumar 
Bu ku.. d tesi gününe kalmıştır. 

~iıtiy 1 la evam etmek d ._ -
en er paz - .. k Sahnanm ve ~Korun 

ll'lına '- d ar gunu • şa mu"kemmel olması için tem 
li~ ,"' ar Halkevi Re;s. 

••ne ınii ~ s\l kolu ge-ce gündüı çalış 
Sarıa: sa~~c_aat etmelidirler malarına devam etmekte· 

ıbı vatandaşları 
~ dir. 

''lı 
ıv~emetçik Günü" 
Yarın kışlık hediyeleri

mizi vereceğiz 
Şanlı Ve Kah 

verm,k .. ranıat! askeri :rimize kışlık hediyesi 
ptl"cağın~zere ~atayda da bir "ı\1 1;·mctçik Günü" ya· 
yı.rınki evve ~e .. haber vermiştik. Memetçik l"';inü 

K Pazar gunudür. 
ızıl"y ve p . k 

ııuıt• gerek artı. aza teş\c ilatı tarafından bu hu· 
dil~"-ı.·, · en tedbırler alınmış, hediyeler in kabnl ,.. 

"""~ s~rn· ki . 
Hed' 

1 
•<>ca_ arının yeri eri teıbi t edilmiştir. 

laylılc olnıy~-e~ını verect k olan yurtdaşlarımııa bir ko 
f ıa.: uıere h · 
•aliyctte b · ıngı seınlocaklarımn nerelerde 

Uluca . Ul\.uı,caklarıuı uşa~ıda yazıyoruz . 
rnı ıeıntocagy . uı 'd k 

Meyd '· ucaım e mlay merkezinde 
Altan;: (;~tocağı: Meydan camiinde 

Atab 
0 

ular) ıeıntocaı: Sofular camiinde 

D ey ıemtocağı· l..ff •. d utd'b• · ., an camıın e 
' ı sernt v Abd Orh ocagt: ulgazi camiirıde 

•n ~emtOCft~ . K 
gl. urtuluş caddeıinde (Dörtay•"> 

Dag<tk üstü
ne d<ıqak gi-

gen ltalya 
Şimdi avcunu aç 
nnş A lmanyadan 
sada ka dil eniyor 

Atina 24 A.A.-''Kati· 
merini" gazet~ıi son ltal· 
~an. mağlubiyeti hakkıııda 
neşrettiği bir makalede di 
yorki: 

" Akdenizde-n elini ete· 
ğioi çeken İtalya çaresizlik 
içinde çırpınmaktadır. Ar· 
navutlukta ve Afrikadat 
dayak üstüm• dayak: ye 
m~lde devam ediyor: Şim 
di avcuııu açarak Alman. 
yadan sadaka dileniyor. 
Balkanlarda top namlulara 
nın üzeriı ıde sôylcn t n nu· 
tukta ra artık elveda 

lt<llyaıııu s~ki z milyon 
asker i varmış! Fakat neye 

ya r ar ·~ 

Şunu kaydedilim 1ci 
ltalyA kati ve mutiak ola· 
rak wa~lub olmuştur. 

Arnavutluktada 
geri çekil 1 yor ıar 

Atina 24 A.A.- Yu 
narı kuvvetleri il,.ri hare· 
ketı: d ~ lf-s ın etmektedirler 
15 10 ınetrP. yükst!klikte 

bn tepe iş~al edilmiş ve 
buradaki İtalyan kıtaatı 
ağır 11yıatla geri çekilme 
ğt• baş!amıştır . 

ltalya Afrikadan 
sökülüp atılacak 

Nevyork 25EA. A. -
Bütün Amerika gazeteleri 
ln~liz ordusunun Tr•blus· 
taki parlak muvaffakiyetle 
rindeıı bahsederken, in· 
gilizlerin ltalyayı Afrika 
müstemlekelerinin lıepıİn· 
dP.n söküp atacağını ve bu 
bti} iik haı·ekdlerde en bü· 
yiik ş<>refi n Avu~tralya as 
kt>r llrine ait old~t- .ınu yıız 

mıktadırlarl 

Ingilizler Bioga
z~ yolunda 

Londra 24 A. A. 
lngiliz gazete leri parlak 
Tobruk zaforindeu şu mü 
taleaları yürütmektedirler: 

Umumi l::aoaat artık 
lngıliz < rduıunun bingazi 
y\ de süra tle işgal edecegi 
merkezindedir. Altı haf ~a· 
ya kadar ltalyan ordulan· 
nın Binguiyi de tabliye 
ederek tamı1mile bu mm· 
takadan çekilecekleri tah· 
min olunabHir. Esirlerin 
hali ve v~ıikalar gösteri • 
yorki artık ltalya iie Al • 
manya araaenda da bir an· 
taşma mevınubabis değil· 
dir. 

Herşeg yo- ı 
/unda gidiyor 
Itaıya nla" Habeşis
tanda da ~Üratle 

g·e;iye çekiliyorlar
Kahire 24 A. A. -

Ortaşark Ingilir. karargahı 
tebliğ ediyor : 

H!lbeş ve Eritre cephe 
sinde her Şt"Y yolunda gi• 
diyor. Habeşistan hududun 
da ltalyanlar 80 kilometre 
geri çekilmişlerdir. 8 bin 
kilometreHk saba ltalyan • 
lar tarafından tahliye edil 
miıtir. Burad~ iki fırka • -
dan mürd~k~p olan düş -
man fiÜratıe rücat etruf'!kte 
ve lngiliz motörlü kıtaları 
tarafından ta kip olunmak· 
tı:tdırlar. 

Habeşistaua hava 
hücunılan 

Kahire 25 A. A. -
Bombar<lımılD tayyareleri 
Adis.tbabanın 200 kilomet 
re c enubunduki .He' >eş k& 
sabalar ına akınlarlyapmış 
ve oüyük çap~a bombalar 
atını~ tardır. Dört duşmau 
tayyl:lresi laımrnıile ta!ırip 
edilmiş ve çoğu !da ağır 
h asara uğratılmıştır . Keşif 
tayyuelt":ri <ll!n bütün gün 
uçu~;lar yaparak ıtal yan üs 
le rini bom~ıahuıu~ v .:. ydıı 
gınlar çıka ı mışhr. Öu ara 
da Dern eye ve Bin~a:ıiye 
hücumlar yapılmış ve ağır 
hasarlar ika olunmuştur. ... 

Hab .. şistanda ile-
ri hareket devam 

ediyor 

Akdeniz de 
ltalyanlann Trab

tııs la rnuvasalaları 
kesiliyor 

Londra 24 A . A. 
Amiralhk tebliğ ediyor : 
Alcdeılizde İta'.yanın De · 
niz aşırı ruüstemlekelerile 
muusalasını kesmek vazi· 
fesini üzarine almış olan 
denizaltı gemilerimiz hare· 
kete geçmişlerdir. Dün 7 
bin tonluk ~e ağır yüklü 
bir Halyan iaşe gt-misi de· 
nizaltılarımız taraf andan' tor 
pill~nerek ballrılmıştır. 

Romangada 
Antonesku vazi
yete hakim oldu 
BUkreş 25 A.A. - 8ış 

vekil General Anlonasku 
ordunun müzahareti say~ · 
sinde Yl.zi yell~ ta maıoile 
halcim olmu~ ve halka hi· 
t;ben ikinci bir beyanna• 
ıne neşreylemiştir. Bu be· 
yannamedt-, mitralyöz ve 
toplarla hükumet binaları 
üzerine ateş açan 600 asi 
nin teslim olduguııu ve 
artık sükun hüklim sürdü· 
künu v~ herke~n s~kun 
içind~ çalı şması lazım gel 
di~ini bey 11rı etmiştir. ,Vi· 
layetlerde Val•ler yerine 
bir Atbuy tuyin olunmuş, 
Macaristanla telt:f on mu· 
ha beresi tesis edilmiştir. 

Bu yüıden Vilayetlerde 

bazı hadiseler vukubuldu-
ğu ve ıoüfrit unsurlara icar 
şı ağlr ct>ıalar tatbık edil· 
diği hildirilmtktedir. An· 

tone~ku Lejyonerle: in ıefli 
ğini deruhde eylemiıtir. Kabre 25 A. A, -

Rö\it~riu uıubabiri bildiri· 
~ lan bu hateketler neticest 

yor : 
Eritre dağlArırıda Ha olarak Habf"ş kasabalan 

birer birer düşmektedir. 
heş ye r lilerinin vatanper· Habe~ vatanperverleri in· 
ver .ıue hıırekeı i 11üratlc 

giliz ileri hareketinden çok 
ilerle.o~ kte::dir. l • ı gi l ı :hı - l , d I 

· · d cesare t a mıucta ır ar. 
baylarııun ıdaresın e ydpı _ 

.,.,., '},•,.. ~~.li" ~ı.~~~· 

SONDAK1KA 

Teslim olan 
Generaller 
ESİRLE({ 25 BİNİ 

BULDU 

Romangada 
VAZIYET HALA KA· 

RIŞIK 

Bük r eş 25 A. A. - Ni• 
zam hemen hcm~n tee~ıüs 

Kahire 25A.A.- Tob etmiş gibidir. Son Karga• 
rukta esir düşen İtalyan 81 salıkl ~rda ötüleriu f ayısı 
kerlerinin say1&t 25 bioi k k k ld x. ~ . .. e ço yü se o uKu ıanııo• 
bulmuştur. Eıır olan~ luııuyor. 
rallerıe Amiral tayyartı ıle Hadisele r ~nasaudö& Alman 
lııgiliz karargihıua naklo• lar şehri kuşalmı~lardır.Y ahu 
lunmuşlardır. . di mahalleleri yağma edil 
SATll.~N TÜ fÜNLER miştir Maddi basar büyüktür. 

l:ımir 25 A.A.- lzmir \ - ----- ·--- ~ 
piyuuında satılan tütünler normalıvaziye tini ınuhafa-
23 milyon kiloya bulmııt· za el~ektedir 
tur. Piyasa aatlam fiatlat.rda · 
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Yeni Ttillrakta 
lkifraclyo i ı;{asyon~ Magaralardaki it al 

daha ya.pı1acak yanlar ~temizleaiyor 
Ankara. Başvekalet Mat Kabire 24 A.A.-Röy 

buat Umum Müdürlügü terin Tobruktaki muhabiri, 
memlekette iki yeni radyo Tobr~n garbindeki ma· 
istasyonu m için tet• ğaralara iltica eylemi$ olan~ 
kiklerint-~başıamıı buliwı· ufak lt~an mütrezel~rinin 
maktadı/ Bugün Ankara temizlenlJlekte oldu~unu 
daki radyo istasyonu tes· •l>it<iitmllltedir. Esirler ara 
lerin Türkiyeye ve dünyaya sanda bulunan İtalyan Ami 
yayıh~ı bakımından tekni· rah 'karada yakalanmıştır . 
ie layikile uyiun olarak Itaıyanlar için kara 
yapılmamiştlr. Bu hususu h ft 
nazarı dikkate alan Umum a a " 
Müdürlük Türk İyen in radyo Londra 24 A.A.- f n· 
neşriyatma en muvafık no· giliz gaxeteleri bu : hdttu· 
ktaıını arasnrmak kararm· nın ltalya için bir :kara 
dıedtr. Bu araıtırmalar şim·· hafta olduğunu k11ydetmek 
dilik münakale vasıtaları· teairler. Bu haha içinde 
nm geçtigi mıntıkalara İn• Tobruk düşmüş, Habeşis· 
hisar etm~ktedır. İnşa edi· tan ve Sudan hududunda· 
lect:k yeni radyo istasyon· "i İtalyanlar geri çekilm~· 
Jarırım ht'Şrİyatı her taraftan Ae icbar olunmuşlardır. 
müsavi ıbir şeklide işitile· İtalya Hab~~istam eı\ci he 
bil~tir. Gğr~diti"1z '8plarına ve Oaop~ "atan· 

1 göre ber iki radyo iatasyo- pwverleri tanfrnddıı teş· 
nu da almz d&hili neıri· kil e lile:ı orduya terket· 
yata tahsis edı!ecektir. mek ıneclmriy~tinde lcala 

Ziraat baukası caktu. 
müdürü değişti İtalyanın Afrikadaki 

vesziyett çok eidtli <hif"lıi ·ma· 
Şehrimiz Ziraat Banka 

hiyet almıthr. '-•t müdürü Ka%1m Oıkay Tobru~n normal za· 
Afyon Ziraat Bankası mü· mandaki nüfusu 10 bin ki· 
dürlüğüne nakil ve tayin şi idi. FakatdtAlyanlar mu· 
edilmiş; yerine Antalytı Zi· buaradao evvel şehirde· 
raat Bankası müdürü ta· ki İtalyanları çıkarmış ve 
yin olunmuştur. Kaıım Oı Kuabada ancak y ahudi 
kay bugün yeni memuriye 
ıine hareket edecektir. 
Şehrimizde bulunduğu müd 
detçe nezaketi ve göster· 
di~i kolaylıklar aıünasebe 
tile muhite kendisini st::v
dirmışkolırn Kazım Oska · 
ya yeniavazifesinde <lJ mu· 
vaffakiyet dileriz. 

lerle yet"liler kalmıtbT. 
İligiliz ordusu 6 hah. 

içinae 320 kilometrelik bir 
yol almıı ve büyüle mavaf 
fakiyeller kazanmış bulun 
maktAdır. Tobrulctan ı.orv 
ra lngiliz ordusunun nefes 
almak ~~ için bir n:ola ver 
meai muhtemeldir. 

~13618Jitre benzin ITALYADA TED81RLER 
alınacak Loııdra 24 A. A. -

~Antakyada Hatay!güm· Taymisirt ltill.,.~hUduau1 ı 
rük muhafaza taburu satır daki muhab~in bildirdi· 
alma komisyonundan ~ gine gör~, ltaly c..la askeri 

tMbtörlü vaaılalr ihtiyacı trenlerin yollarını kontrol 
ola• 13618 litre benzin için mühim tedbirler ahn· 
açık t!luiftm,.ye konulmuştur ı nııştır. Bu yolların ıerbes-ı 
~er:Jitrenin muhammen nakliyat yapmaları için 
fiaJı 27f kuruştur. rı tedbirler alınmaktadu . 
isteklilerin 102 lira 14 k~. Ru~velt nereye 

~muv~kk•~.t teminat akça~rı gitti 
nı gumruk v~ya mahye . 

25 
A .A 

1 k Voııngton ·"'·"'-v«"zne.sınt- yatırmış o ara !~-=L • • •u .. -. it b 
10- 2 - 941 pazartesi C:~Vl"ea&.::_"'9MftY e bul 

gun otomom e m~ u 
günü saat 11 de konıisyo- bir sem\er.hareket ~y\emif 
na müracaatlıırı 'V~ bua- tir. Ruzvehin Lord ~ HalP 
ait şartnamenin komııyun- f akM .kat•ılamak üz~ git ~ 

da her .ıaman görülebilece· 1 tiii zannolunuyor. Eğer ou 
ii ilan olunur lıab~ taha1ckulc ederse bir 

PARlS~E :ş;r;ilAR~ 1 

Nevyork 23 A.A. -
Nevyork Taymis gazeteıi· 
nin Paristen 1aldığı ha" 
berİere göre, Paris Polis 
Müdürü kulı&ktan kula· 
ğa yayılan ıayıaları öole· 
mek için tedkikat )"apmak 
tadır. Bir b"yanname ile 
balkan bu gibi ıayıalara ı· 
nanmamuı tav,iye o!un· 
maktadır. 

Amerika Cümburr~iıi A· 
meriU. ıarWiin<lf'! ille de-fa 
olarak bit: yabancı . ıeti:·i 
karııJamıf o!ac, ldır ı 

J.AlPON-Y.A9A FE '/.A 
L~DE TAHSISA~ 
Tokyo 24 A. A, \.- Ja 

pon hükumeti pırlilaento
YP- .fe'*aliif' aıkihiıbü 
tubmat tiyilaul vermiftir. 
Bu iaMİl8t malıt ve ~t 
a)llsrı için .birı.ailyar y~ 
ni i~~t.dir. 

Skilyaqa 
Büyik bir. ha.a 
hücumu yapıldı 

Kabir .. 24 A. A. -: 
İngiliz ortaşark hava kuv· 
vt>.tl~i kınn~nl~ 
tebtttiınıı;:ııöre, dün~ece; 

leledi9e 
ilanları 

Petr.ol fiaıları 

Sic~l,i "" ıdaa,ndalti hava umum masraflar gözönün 

m.~ydanlarınt büy~~ ;i~i de tutulmak şartil~ Antakya 
h ucnm yapı mışlır . d a da gaz y9~ının azami sahf 
ka ar\Ca arkaya evam . . O k 
d b ıh - • . Jd t fıatı kılosunun 2 uruş 

~. en
1 

u ucum ç~ · ş; de 60 santim üzerinden satıl 
l1 o pıuş ve n;eyl 

8~ ~·~A~ niası Vilayet Fiat l~uraka-
yer y~r y:nJın 8J·ı" ~:.' a b~ Koınisyoııuaun 26 sayı· 
T
lar mu~al e ed enıını~u~"z'eırr; n lı karıırı iktizasmdan ol· 

ayyare er a a • • ı· 

d 1 k ha mey makla umumun ma umu en ayı a tr ·en, va • 
1 

d 1 d , alev olmuk üzere ilan o unur. an arı uman ve 
lerle kaP,lanmış bulunuyor Şof,öt:l«Jr:e 
du. . . B~lediye Re;sliğinden: 
lKl ~~~~iN ~Aç\}A · Vılayet dab~ti~? -- itliy~~ 

bilu.hum motörtu vesaıh 
Londn 24 A. A. - nakliyednn fenrıi muayene 

K .. ıedaRtn tr limamna !eri içra ~dilmiyenlerin 1, 
elit Alman ı..vyareeilerin· şubat 941 taribmden itiba 
den 200 kifiıik bir grup ren seyrüsef~rden men edi 
çık.A'fHIDlf ve lıuniar ka~ lecegiııuen, henüı senelik 
pa:: ıevkedllmi~ir. Arala • fenni muayen" icra. edilm 
rmda Ahqu~lanl' en m,..ş miş bulunan bu gibi ~ mo• 
hur bir. tayyarecisı de bu· törlü veniti nakliyenin 
lunmMdadır. Bunlardan 25,1,941 tarihitırh:n -31,1, 
iki tanesinin kaçbğmı Ka· d 

941 gayes"w ~ &r saaj. 
nada po\i•i ha~~r V<!rnaek (lO):Jaıı(l2~ .. iıAn&eiltıJl 
tedir • belediye dairesine önünde · 

Cayri iusani ha; toptaoacak "ornisron.naab 
rıe;keUer susun-. miiracaat etmeleri 

Lanl'lra a4 A. A, _ ilan olunur. 

Avaoı Kamaraıında harp Kahve fi tları ı 
meydanLannda paraş~e Belediy~ riyasetind P-n: 
atlayan tayyarecilere AI • Anta!<ıad& içeriıioe ya· 
manların kaç defa alt:.f aç baocı madde. karı,ttt wna· 
tıimı soran bir mebusa ınış kavrulup rlüvülmüş sr,f 
hayacılık müsteşarı şimdiye kahvenin yüzuc. 10 kazau· 
kadar 12 defa kaydedildi· cilc (220) kur ~a s \hlması 
ğ\ni bunlardan , dördüne Vilayet Fiat Murakebe Ko· 
isabet vaki olduğunu ı:;Öy· misyonunun 27 say•lı karar& 
itmiştir. Mebus, bu igrenç iktizasından olnıııkla umu 
hareketler. içiq. bitaraf dev mun malumu olmak üzere 
letler va!1tasite ~Almanya Han olnur. 

neıdi.Weü bi teşellbü Bir k/ itip alınacak 
yapıhp yapılmaüığa suali • Tap Mftburlüt\ind~n 
nl! ~~ ~ilteşar şu cewrbi Ktaromuza 15 lira maaşla 
veYmıştw : bu ayın 28 inC:le musab2b 

M Bu r•bi teşebbüılıer· 
ile bir kfüip alınacak.tar. 

den hiç l>ir· ıey ümit edi· İsteklilerin müracaatları 
1 oıez. • 

1NG1L1Z; ~000KKAN Neşriya ~ ~tüJurü 
LILICI Setim ÇELENK 

Madrid 23 A. A. -
Londradau lıpanyol gaze 
telerioe- yazıhycar : 

• 
Aıkeri balumdan Lon· 

dramn havadan bombardı 
manı kittfyett ebıemlbiyet • 
ıizdir. Londradılki 11ğ1nak 

G.H.Pı matba.."'~'AKYıA 

lar OJlıtn; oş.tatı 

Halkın ekserisi evlerinde 
cturntayt tercitti edeHk 
adetlerini boımapıakta ve 
Alman bücuıDlaruta aıdtr· 
mamaktadar. 

.. .ıı; -~ltttt;Gttıiıill,·moiiılnM'-•••-•1&-••-ll!•~~Wiıl,. 

Kuf:banderileri satılacak 
Türk Hav kurumn Baıkanhğmdan : 
Kurumumuaca ve Ksrkhan ımerkeıince kurban bayrft 
mm~ toplanarak tuzlanmpı olan takrib"n dört bin 
a4et 1 koyun1 ~çi ve c.Jan2' derisi açık arttırma ile 
a.tWıc11ktır. 
Arttır.maya gi~mek isteyeni talipl~rin muvakkat temi· 
ııat olu.ak 300 . lir• Kurpm veznesine ')'ahrmaları 
liıın.Jıt. AÇ1k . arttırmaı 28 ikincikinun 941 sah 
günü ıa.t , 14 te Antakyada Gençlik Kışl11tflda 
muteteklnl kolDİ'a)'onJn:tıurunda yıpataoaictır. 

Tali,Wrio ıutıa.m~)Cİ· görmek ve daha fazla malimat 
almak i9iq bor ıün Kurum· Muhasipliğine miiracaal· 
lan ilin olunur. 

Nakliqe mii 
na kasası 
HatRy İnhisarlar B;ff" 

müdiirliinde n 
Bu )'ti idrak edilen -tü· 

tüuınahsu~~ \ Yaf~&ğ 
mıntM.H•nd.aD . d•-miın-' 
satrntt:I ınacak(20ÔJikir.üı to11 
yaprap tlitühün Y a,la<lağtn 
dan lskenderuna nakli işi 
bu giin d.•n itibaren lSaün 
müd~etle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tahmin edilen bebr.r 
tôrınftkliye ücreti 757ıtcurtd 
tur. 1 

İşbu eksiltmey" isti 
rik e:!ecekler. yüzde 7,Snit 
betin de 114 lira teminat 
ak~sını yaf~.scaklar. v"1 
alac.k.lıilrı vear e makbuı 
larile birfüue ,jc,)mi~~oaı. 
müracaat edecelıaler.Jir. 

ıbale 1 Şu~l tarihi 
no minadif cumMtAAİ ıüniİ 
ıeatlO da inni~arlarlar id•· 
resi &ımüdiirlükdnde miltef 
şekkil komisyon nah.tüün 
ca yapfflicaichr. 

Daha fazla izahat almak 
ve şartnameyi okomalt: isti• 
yenlerinBaş~ü<fütlük'. zırait 
şube.sine miWtcaat etrRteri 
ila.. olu~. 

0eri .Ye Harsak 
satı~, 

H ısa T.fl.K. 'Baılcnahli'fl' 
dan. 
Husa Ha ta kul"tlrnuna ait 
400 Nban derisi( ~oyun ve 
keçi ) oo bet gün lltÜ~tle 
artırmayııa çtkaltllraıştır. 
Derilerin bebetrine tabrii# 
ed~leo fiat 70 kurotor ... -Mu• 
vakat te111iınıt ~s:a" 20 
liradır. İhalesi 7-~.batt"' 
941 tarihinde cuma güııii 
saat onda açık artlırJJJ• 
suretile yapılecakhr .!~teki 
lerin derilt•ri görmek ve 
müzayedeye iştirak etmek• 
üzere mezkür güne.le Hu• 
T.H.K. şubesinde tolanar•~ 
komi,yona "rehin!tdri-.tilaıı 

<>hın ur. 

ila 
1- 30~-1610 2~ram .._ 
buıııuk zeytin yatı. 
1- cMBH- kebir ;- önün~ 
medrese. 
1- camii kebir o .... 
m~ 

' - Aiim~diye cantii öıiüll 
de bir aabar. 
lı ~ ~rldmife mahiihesi 
Şeyb.hıdır önünde bir afi" 
bir. .. 
yokarıda yazılt gayrı me,. 
kulların 1 Şubat!941 ~en jl 
Mayıs 942 ye katln·icarl•' 
ve evJda aid sabuftlui ııf' 
tin yağl ·sahlffiik-i.iı.,tte af'~ 
arttırmaya çıltarılmrtttr. 
İhalesi l --2.ı94ı giifıiHif 

r atSlttyan 'CtllMrk!s~~--
11 ti~ vakiHltt idat'~sindl 
icre ulun'8Cajithttl'l ish!JICıi 
lerin nı'""caetları 

D.oRlor 
Cev•i Ci,eiek 

Evindeki mt1ayeneW' 
sinde )sastalaT-anı h•gii' 
ktbul· etıaekWiir. 

" 


