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Sahibi ve Baş ~muharrir1 ~~!lf'' 
G - ----!\zeteyt: ait yazılar 
~eıriyat Mtidürü adına 
ıonderilmelidir \linlarm 
her keiimesindeo5kurn~ 
ahnır Ücret p~~indir ~ 

fl(Sayısı herycrde 2.,kuruş} ~= .. Pazartesi 
,~/im ÇELENK. 

t-lepiyat Müdiiriı 

:,/Abone:Yıllığı: SLirı 
~ Yabancı memleketlere 
.:. 8, Lirı 'Günü geçmiş 

sayılar 5 kuruş 
<-.... ... 
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102e YIL 12 SAYİ-26e-;-Aiifti,_s_ı_Y_E_N_ıo~ON:ANTAKYA 

_ Son günlerde 
1opraklarımıza mecburen 
inen ltalgan ta9gareleri 
Bu tayyarelerin mÜrE:ttebatı Ankara• 

ya nakledildiler 
Ankara ( Cümhuriyet 

Dl_~~•birinden ) ~- Son 
gun erde topraklarımıza 
mecburi İniş yapmış olan 
b~~' İtalyan tayyarelerinin 
rn~retteb2 tı bura ya getiril 
Oliş bulunmaktftdır. Daha 
_e~elce de yine bir iki 

t •• Parti 
u'/l/Juf ettişinıiz 

Ankaraya gidiyor 
~ ~arti Müfettiıimiz Bala· 
esır nı b h . t· . e um Fııı rettın 
ır1to.ı1.lu .. - .. d ı.· . • onumuz eııu çar 

hrnba ·· - A . de ._ .glJtlu nkı.raya gı· 
Ceıthr. 

L F•hrettin Tiridoğlu An· 
ııı:arad 
Parti 8 

.. toplanacak olan 
.,· d Mufettişleri Kongı e 
·•n e h 
tekr •zır bulunacak ve 
p atr. Hataya dönec"ktir. 

arta Reisimiz geldi 
lc.rj ~e.çen hefta hususi iıs
olaıı '~•n . Jıtanbula gitmiş 
lah 8. 1

8 ~tı Reisimiz Abdul 
ı o-,n d" b . . 

d.. ..6 un fe nmı;.;e 
onrnu·r· 

• ş ur. Ho~ geldiler. 

Lık maçları dün 

8 .. Ya Pılarnadı 
leri 

0::.~ futbol tbir.incilik· 
r.uıu d ~aabakasmm ıonun 
kat h un Yapılacaktı. Fa• 

•vaıun ~ 
rn •aınd Yagmurlu ot-
oy an sabada futbol 

•ıarnalc i k" 
dı"-ırıd m anı bulunma 

lS an bu 
lecek haf aon maç . ge. 
a· ı · . ~ya kalmıştar. 

ı •ndığı .b. 
AntAkya . gı ı, son olarak 
tılctrnl Lıle Islumderun 

arı ıtar ·ı /(ı şı rtçacalclardır. 

. ızılaq Cemi-
ge ti 

'' Evvelki g ·· R . · . un eıs 
ınt.~abı Yapıldı 

Ealu tah .1 .. R • 11 at ınu··d- ·· ernıı Ak uru 
lal d ıncılardan ·a b' e co K 1 n ı-

• . \.ili ıııu • 
reı11 ve k.. . ı ceınıyeti 
8 1 atetıne ş··k .. • cı ıeçil . . u ru 

Kız,11 ınışta .. 
ke: b Y. ceııuyeti nıer . . eyetı 
oğledeı1 ı evvelki gün 
· onra t 1 
"Y•ıete •z•d op anarak 
~b.rir G.. •n ~i~ habibi 
lır· OÇnıenı ıeçnıiı· 

Deterıi 
Zübeyir G.. ar~adaı,mız 
eder ve b OÇrnenı tebrik 
kendiıine u ,hayırlı işince 
l~ri~. nıuvaff•kiyet di-

İtalyan tayyaresi sahilıeri· 
mize mecburi iniş yapmış 
tardı. Gerek bu tayyareler 
ve gerek mürettehatı bey 
nelmilel kaide ve şsrll.tra 
uygun olara" entt:rne edil 
mişlerdir. 

/lafta tatili 
lCA8fNDA T ATBtK 
EDlLM!YEDEK 

Ankara - Habar aldı 
ğımıza gÖrt!, h:ikümet Milli 
Koruıım;\ Kununuııun 19 
ncu maddesine istinaden 
sanayi ve maadin müesse· 
selerile diğer iş yerle:-in
_de lüzum görüleceı k haller 
de i~lerin mahiyetine ve 

ihtiyacın derecesine göre, 
hafta tatili kanununun tal
bilıc edilmemesi hakkında 
bir kıtrarname huırlaıımak 
tadır. 

Gıda madde 
Jeri içiıı 

Çok mühinı bir 
nizamname ha· 

zırlandı 
Ankara- Umumi bıf· 

zıaaıhba kanunu esaslarına 

uyarak Sıhhat Vekaletinin 
-'Iıda maddelerinin kontro 
lü i.;iıı bazarladıkı proje 
Devlet Şurasında tatbHc 
edilmektedir. Yakında Şu· 
radan çıkarak Vekilkl' he 
yetinin tasvibine arzolun· 
maktadır. 

Niumnameilin haur· 
lanmosında, balkın her va 
kit her yerdi"! saf gada m d 
desi bulabilmesi ·.•e miisteh 
lilder 'zararına b('saps\z 
.ı.uistimallere nıevz.u t~şkil 
eden mahlutlar dı-.n ve roah 
lutçuluğ'un ortadAn kaldı 
rılması ba,hca bakım fikir 
olmuştur. 

Talebeye dans 
yasak 

Tal~heııin rnektc:p saat· 
leri haricindeki boı vakit· 
lerinde danıh yerlere git
ınc-lerinin katiyen meno · 
lunmHı alikıdarlara tebliğ 
P-dilmiştir. 

Ta.lehe hayır münssese 
leri ve cemiyetleri men 
f•atine tertib edilen dtena-

Vilki 
Londraya vardı 

Londra 27 A .A • Ame· 
rikA Cümhurreisi Ruzvel· 
tin hüsusi müme~sili Vılki 
dün Londra civarınd11ki 
bir tayyare meydanına var 
mış ve 'burada karşılan· . . 
mıştır. 

Vilki gaz~tecilere beya· 
natta bulunarak demiştirki: 
"İyi bir s~yahat yapdım . 

İogiıterede iki hafta kadar 
hlmak ve mümkin olduğu 
kadar her şeyi görmek 
istiyorum. İngilterede bu · 
lundıığum için bahtiyarım. 
Am('rika İngiltereye lıer
türlü yardımda bulunacılc 
tır. 1 üşman tayyarelerinin 
hücumuna u~uyan bütün 
~ehirleri gezeceğim. 

Lord Hali
laksAmeri 

:kada 
Ruzvelt tarafın
dan karşılandı 
Nevyork 27 A. A. 

İngiliz harp kabinesi azası 
hakkım muhaf..,za etuıek 
şartile İn2ilterenin V aşİnf 
ton büyük elçiliğine tayin 
olunan Lord H•lifaks dün 
buraya gelmiş ve Amerİ· 
kan tarihinde ilk defa ol· 
mak üzere Cümhurreiıi 

Ruzvelt tarafından karşılan 
mıştır . Lord H•lifakı ile 
Ruıveltin otomobiliie ve 
şiddetli bir yağmur altın· 
da Va,ingtona geçmişler· 
dir. Lord Hahfalcs g-azete 
cilere kısa beyanatta bulu 
narak İngilterenin harp 
kabinesi azasmdan biri 
sıfatile büyük elçilik vazi· 
f e3ini yapacağım söylemiş 

tir. 
Lord Hılifalcs bugün ilk 
olarak Aın·rika Hariciye 
Nıızm Hal ile bir ıaat sii 
ren hir görüşme yapmı~ • 
hr. 

Macaristanda 
Budapeşte 26 ~ A.A.

Hülcümet Partisinin bir top 
lanh .. mda b~yaııatta bulu
nan Macar Başvekili Alman 
Macar münasebetlerinin 
çok iyi olduğunu. Roman 
yada birçok Alman asker· 
lerinin bulunmASınm Ro 
manyada tahmin edilditini 
söylemiş ve Alman M.ı· 
car dostlu~undan harartle 
banseylemıştir. 

/toJgada 
Kargaşalıklar çıktı 
Roma 27 A.A,- Alman 

ajansı bildiriyor: 
Romada ve Napolide 

kargaşalıklar çıktığı ve bu 
karışıkhklar esnasmd., bir 
kaç kişininde öldüğüne da· 
ir yabancı kaynaklardan 
sızan haberler, ronııt sala· 
hiyetdnr mehafili~de ynlan 
lanmaktadar. 
Faşist i ın~ ara tor· 
luğu yakılıyor 

Atina 26 A.A.-Sütün 
Yunan gazeteleri İngiliz 
ordusunun son ınuvaffaki· 

yetinden bahsederken İtal· 
yan Faşist imparatorluğu

nun yakında yıkılarak ln· 
liilil ed ~ceğioi yazmakta· 
dırlar. A.tina sinemaların· 
daİngiliz muvaffakiyetlerini 
göster~n filmlor göıteril· 
melctedir. 

Tamumileuy 
durma.bir 

haber 
Sofyadaki lngiliz 
Elçiliği yerinde 

duruyo"' 
Sofya 26 A A.- Röy· 

ter Ajansı t .. hlit ediyor: 
Sofyadıici İngiliz Elçili· 

ğiııin Sefuethaneye matlı· 
sus kıymetli eşyayı lıt,,n• 

bula yolladığına ve d:>ıyallf 
rını da Amerikan Sefarc· 
tİnl~ tev.di ~.vlediğine, Bul-

==ı 

lngilizler 
Deriıe c1varına 

vardılar 
Kahire 26 A.A. -- le· 

giliz karargi~mın bildirdi 
ğine göre, Trablusgarpta 
ilerliyen İngiliz kıtalan Der 
ne civarında tema11 halin· 
dedir ve müt...,madiyen tak 
viye olunmaktadır. 

Diğer taraftan Habe· 
şistandaki Vatanperver:er 
arasında başhyan har('ket 
büyüle bir hızla inkişaf ey·' 
lemekte ve habeşler ica• 
bı vechile lngilizlerle teş• 
riki meaai etm~lctedirler. 

!{itler 
Avrupada dikta 
törcükler yarat

mak istiyo · 

Londra 26 A.A.- Bey 
nelıni ı el işlerde salahiyetli 
bir mutahassıs Hitlerin Av 
rupada tatbik etmek iste· 
diği yeni nizam hakkında 
şu mütaleada bulunmakta 
dır: 

.. Avruda yeni Alman 
nizamı şudur: Hitler Avru 
pada kendisi ~ibi ve kt:ıı
disine tubi bir sürü .. dikta· 
törcükler yaratmak istiyor 
Bu dilıcialörcükter tamami 
le Hitlerin arzu Vf'. idareıi 
ne tabi olac:tldardır. Ro· 
maııyada çıkan kargaşalık
lar da Hi ti erin İ§İne geıir 
ve ekmeğin~ yag sur er. 
Bunun ic;indir ki Hitıer. 
Romenlerin Lirbirlerini bo 
ğazlamılarma müsaade el· 
melde ve bu hale seyırc• 

kalmaktadır" 

sıaristand • bulunan bijtün 
İngilizlerin liulgariıtaıu 

terke davet tıdildiklerine 
dair Alman kaynakların· J 

dan çtkan haberler tama· · I 
mile uydurmadır. Sofyada- ! ••••••••••• 
ki İııgiliz Elçiliği yerinde 1 

durmaktadır . Alman Pro• 
pagandı:ısının uydurduğu 
bu habt:rler yalanlanmak· 
tadır. 

Bir yalan daha 
Atina 26 A.A. - Ati· 

SON DAKiKA 

Fransada 
Eknıek kıtlığı 

Vişi 'J.7 A.A. - Un 
stoklarının c1zal ma11 dola· 
y1sile.nüfuı başma günde 
verilme!cte olan 350 ~ram 
ekmek 300 grama iodiri!· 
miftir. • 

na ajansı, Yunan hülcume• 
tinin Yunaniııbmdaki lngi• 
Jiz asker:torinin maaşına 
Yurı.ırnistanııı gt-niş milcyaı 
ta i~tirak eıtiğine dair çı· 
karılan haberleri yalanla· 
maktadır. 

. ~-~-··-.-~ ... 
Kontçaki 

öldü 

Buda peşte 27 A.A. 
Macar Hariciye Nazm 
Kont Çaki dün akşın ölmiiş· 
tür 

f 

vaffakiyetle ne!tİcelenen 
Yunan tebliğ• mf!vzii harekat olmuftur. 

"' ~cJı..a•..a~~w•ıM1011-.:ııı______ ve İtalyanlardan bir mik7° 
lı toplantalar~ dahi gitıni· Aline 2"/ A.A.- Yu· 
yeceklerdir. nan tebliti: Dün ak1&• mu 

tar esir ahnmııhr. 



fkti.bHfar: : 

Beklerken ••. 
Be'kliyorz; llk,Orta ve son 
-Çağ1:r1.t.u.nıdığı Mehmet-

} er gt/Ji 
Trakya Ordusunu Düıüner~ 

( Yazan : Nizamettin Nazif) 

Bekliyol'Uz .. Bu bekleyi ilk b&harıııu 'ı{Ö;te.ceği M ... 
şimiz, rutette kazandıklar hm~ Niğboluda, Kar.a 
nı bahıi müşterelderd" yer tavuk ovasrnda kıhv salla· . 
ken maöraoalardian biri ile mış olan yi.rmi göbek yukarı 
dost olmaf' ealci kuOAllrb. Mebmetten dalıa sağlam 
zın zırhlı fil üstünde na pazıJ.ıdır. Bu Mehmdin dizle~ 
çıktığım geren bengale_lr:.p ri Mohaç ilgarlarrnda ün· 
lania1 mm bekleyişine ben· Nl011ş on beş göbelt eski 
zemez. Mebmedin kolan sıkau diz 

Bekliyoruz... Bu belcle· !erinden daha kuvetlidiT. 
yişiı:ni~ ısapanJaı tat, yayja Bal 8bmedia par:ınak · 
oı. ablan günlerin avcaa lam P.ilev.nede çııkma.k çe· 
kadar çitte, pİttov, Dlftrtio, mf olan dedftiain pM'!al&· 
mavzer, makine " motör klanndıısn, el1eri ~ahkale 
ıünlerinin avcı•nada yadır· de •ÜA&Ü· aavuımu._ ol•n 
gayarı pıelJÇ41lediai granit, t.baba3mtn ellerindeo·xe.az· 
üstünde tılsımlı kanatlannı ıui ı lnöuü i le İzmir arasında 
geren, gagaeınKı haşmeti· bir tarih yaratm14 olan• 
Je mağrur kartallH.uıı bek beyiainiıı azminden çok 
leyişint'!0de benzemez. dahR .ağ~m11dır. 

Bekliyoruz ... bu bekle· Bekliyoruz. İfte gazi Meh. 
yioimiı, gatil yol~u. avla metçikier neslininbi~ bö.y~e 
mata bazulanmış sioıi ve baliı kaa çocutu aibi. Bek. 
vahşi bir yol kesiciuia ~ ~erur. Betilltelti- ~t;k 
gezde eli tetikte puıuda neılin Mebmedine ~r ~ ve 
baleyifine de benzemez. mezarchtki ~çmiş n<!MU~r 

Bekliyoruz.,. Bir kuzu gi Mebmetlerina beHP verme 
bi günahsız ve temiz, bir ğe karar vermiş bir Meh· 

ak glivercin kadar masum oa•etllllilol•a•M•ll•. ••••• 
~·t bak•ı" bir. ceylan gi· Hükiim et 
Fakat >ır ·uıu ki kasap 
bıçağma l>oyun uzatım ku· 
•!arın uysallığı oudan bek· 
lenemez. Bir güvercioki tek 

,tüyüne dokunultnaya görsün 
savleti,yuvaıını kaylann en 

,Jıertindan, geraoitlerin en 
iılenmezioden ıeçt.ıı ve ti!· 
pelerin, dağların en ulaşıl · 
[1\azlarına konan kartalları 
bir ı.oda yolunmuş kaz pa· 
fazlarına döndürür. füt' cey
lanki karşısmda beliren bir 
.... ,... ....... ,,..,.Qgiiai 
Oamda güzü do yazı dece· 
brıuıeme1döndürür.. ' aç pa· 
ra eder ürkütülmüıa yaban 
domuzları? Kaç pard eder 
leşle dolu ovalarda yıllan· 

..ın•ş paralarla urtlanlar'( 
Beldiyorm ... Sırtı yere ııd· 
memişibir p r·hlivan kadar 
~pywa aoouoden emin 
olark. Beldıyoruı, bir ter· 
temizin evİDi beki.yen bir 
ttjrlıealiı ~ Bt!Wi,oruz 
Fatmanın yuvasrnı belde4 

yen Mehmet gibi. Ak, Kar 
:1Kızıl denizlerin, Atlas ve 
Hint deni&leriuin tanıdıit 
Meuıet &ibi 

Be1'1lyoruz, ilk, orta-ve 
ıon çağın tanıdığı Mehmet· 

Ter gibi. Meriçin b1ldiii, 
Prala S.vanuı t.a•d.ıil ve 
f'9eMIHl UHtmadiP M.eb· 
metler gibi. XarıWHn Mch· 
medi aü>4. 

Türll: ıınırlartnın 1941 

İpJiklet"e e-J ko,acak 
A.nkaıta....-Hükiimet, bii· 

tün memtdcetbriri iplik 
miktar.s:mı. ~esbitioi atik .. 

darlara emretmiftM:. EUe· 
... rinae iplüc hıılwı• taci.,. 
lcr, bwılaıan miktarla r:tDJ, 
bir be,a seme' ile,. bulnduk 
lan mabahin en büyük miil· 
'-iJ• amirine bildirectdo!ee-· 
dir. myimdikin.-;:ıöre ltül&u· 
met hu · plikler.e. el koyec.k 
br. Ha.ztrlanu ka11Mname 
Vekillat Heyfdince le~ 
edilmek üzem. Baovek ilt!te 
venilm;ftir. 

Kitçük Dıı 
Haberler 

Londra 27 A .A- lsviç 
re gazet"lerinin haber ver 
dfRine ıöre, Runeletin 
huauai 111ümeuili oJ.arakBal 
kanlara gölWiedip 9ona· 
van Selaniğe varmgtır. 

l:.~·D A.A - Bir 
lngiliz balıkçı gemisi, kttn 
diline hücüın cderu bir Aı· 
man bombardıman tayya • 
reıini düıörmüttür. 

Bükreı 21 A.A.- ~· 
nerel Anteneıko, Roman· 
ya<l.ki bütünvfabrilia, limaD 
ve ittir müet&e~rr lcent
rolü alttna koyan bir emir 
name imzalamııtar· 

.Neıriyat Müdürü 
5eıiin Ç!t.ENK 

'E'.H.P..-....11Mtııf.A1ÇY A 

1 

Habeş is 
tanda 

lta:ıyanwın nıü~ 
kül vaziyeti 
~i~26· *.A:--/Jtr. 

demlen y,11.zehy.m: 
Beş haita ~vvel Habe 

şistaıım merkezi olıtn Adis 
Albllba<ffan gelen• bir yol· 
cunun ifatlesİlHJ göre· A· 
diwababadi\ İt1tlyanlar örfi 
idare ilin etmişlen.lirı. llu 
yolcu röy.tcr ajanll muha· 
birine b~yanatta buluna· 
rak demiştir lıei: 

.. - ltalyaolarm liizoac· 
tinde bulunsn yerli asker• 
ler ltaçmfttil ve bunlar 
Halieş Vetanperverlerile 
liirleşerek İtalyanlara kar 
ıı müca~ele etmektedirler 
Geçenlerde 4talyanlar bun 
lardan İKİ tanesihin Öaşını 
ICeserek pazarda. teştiir el· 
mişlerdir. Bu yüzden yerli 
lerin İtalyanlara karşı ICi· 
ni artmışhr. Adiıababanan 
haricinde lta!yanların sık 
sık ö1dür.ülau~u !görülmek· 
tewe l~nı. kıiıiıltı Aaiıı· 
ababanm ençok 60 .kilo· 
Ot! tr.et ileı:iliftd ı.n lazlat yer 
lere gidememekt~dirler .Ha 
l:ıe~istanıumutiteffl kuaba 
larına yerleştirilmiş olan 
İtalyan aileleri tamamen 

Adiaababaya yerıeştirilmiı 
tir. Şehirde tütün ~kalma· 
mıştır. Ham,ş yt'!rlileri bü· 
yiik bir sa~arsızlıkUı ltal)'an 
lardan inti~am almak için 
fırnt belil~ek~rler.,, 

Itaırawsomelis\nde 

Ka"ire 26 A.A. - İn· 
giliE1itar«rphının tı!bliğiae 
gör~, İt•ly.wn semaliı~ 
barekit )'&pan ı lwgjtiz lnt• 
atımn iU!ri baeeketi büyüi 
bir teddetle dc:vam etmek 
tedir.ı V.1tY• 4eitrini de 
uptetııüfCıir. H...betistan 
t.p.rilerm dotrU:-akml• da 
siöWçe aomıaf etliyor.. 

Sovyet Rusy a 

.Moako.va A.A -
Sovyet donanmaema me4· 
aup dradm ve zabitlerin 
ünifor.maları deaiştirik.ıit· 
tir. !&. defa olKak dooan 
maı ~miralbit Üllvaoı Ja 
ihdas olunmuştur. 

S-i,- - kak 
ıo:amrda 

l Beyrut 26 A.A.- Hu· 
dadun illi tarafındaJU ko

JAIO aiiriilerinin m.-..i 1 
ma iıl.n.i· t..zim i9in 
SuriJa:Me IHlc.JıülailDIJÜel i 
Uttııada miizakaetere baş 
ı ...... 

6üııtliizde 
---y AŞASIN AŞK 

fürkçe sözlu Arapça 
§&l'kıü. Görmek firsatmı 
kaçarmayıoı~ 

Ceplmlerde 
Trabluagarpta 

Kahire 2S A.A.- · in· 
giliz karargahının tebUtine 
göre, dün lnğiliz tayyarele 
n;!J(lll' Va:! 8Jnj11İdallir: 
askeri hedeflerle tayyare 
meydanlarıoı~iddetle bom, 
bllrdımau -etlbit, & ll'alym 
tayyaresini , tahrip eylemiş· 
tir.. 

Arnavutluk ce~ 
hesind-e: 

Atina 27 A.A.- Yu· 
nan teblitindırn: 

Dün cephede çok mu· 
vaffflltiyetli ın~vıii ha r"ltat 
olmuş ve Öinchm fazla esir 
alm0111tır. cephe üzerınd~ 
faeliyette bulunan uç düş· 
man tayyar~s. düşürülınü~ · 
tür. Dün Selaniğe bücum 
eden düşman tayyareleri· 
nin attığı bombalar.dan 
ma~cfillJ8rarwllua nlhaiş 
ve ıivillerdcn, pek. a•ltim· 
se ölmüştür:. f.iücl&Ol eden 
d~mc.n tayyarelerinden üç 
tanes1 avcalvımu tarafın 
darı duşürülmüştir. 

R.o:tnaoyada vaaiyet 
Bükreş 26 A.A. -- Hü 

kurnet merkezinde vaziyet 
sü~iinet bularak tütün a
siler teşlim olmuş ise de 
Vilayetlerde 1'argaşalıkla· 

rm devam ettiği bildirilmek 
tedir. General ~ntones

ku Kabinede tadilat yapa· 
a.ktır. 

a.rq-.l6 A.A. - ~ 
maayada hükumet memur· 

ları işlr.riaia ba"na dön· 
müşlt:rdir. Hususi se)'abat 
lt"r yas l!ı k edilmiş ve tiü
tün Yiliyetlerdeo ilii idıs· 

ıe ilin okmGRt~b r. Geni! 
rai Aetıanea1'uıın ükumet 
vMiiMlai tataaıaile )lepa:
~J ve lNitiio ıai lluıt1ett 
mey,lana ~uaiı ilin e· 
dihaekWdir.. . 

Vakıf ilanlar1 
1- Kurtuluş mahallain., 

de 148 lira 74 kuruş bedeli 
keşifli Fevzi ç.kmak ilk 
okulu btmintı açık artbrmat 
ya çıkanlmı~hr. 

2-thalel7-2--941 pazar· 
teı\ ~ünü aaıt 15 de Vakıf· 
lar idaresinde icra oluna· 
caktır· 

3- Eksiltmeye girecekler n 
56 lira 16 kuru~ müv't'kket 
teminat veı meıi ve lDOO 
liralık: inşaat yaptıklarına 
dair vaalka İMZ etnıeieri 
laı.ıamdın 

4- a~ iıt aid k~fif evrakı 
ve şartname her ~Wı -Makıf· 
lar idareMnde gör:~, bilir 
iat.kliler.in münc~,a 

•• • 
1- 3004dtito '2j(}t ğram sa 
bunıuk zeytin yağıi 
1- eamiiı kebir. 6•iiade 

Şo·förl~>r~ 
13d~dıy.e Reitl iğinden~.-J 
Vilayet dahilinde i,Iiyren 

bilu .ıum> motörlü.. vouiti 
nakliyednn feoııi mu~e 
teri · çrru: ~ditmiyeıılnrin l, 
şuoat 9ll.t tannindmı~ 
r en seyrüsefı:rdi;u men edi 
lac9jno t.11•f• lif»ıiit: ıeııelik 
fe nuı muayene icra edilın~ 

• mit bulwu111J bu abi mo· 
törlü veniti naW4iyenin 
25,4241 tarihiodoıı 341, 
941 gayesine kadar saat 
(l0)dan(L2)~ liadarAatikya 
belediy,e dairesine önünde · 
topta11Acak komisyon mah 
susunu müracaat etmeleri 
ilan oluuur. 

lJokto~ 
Cevri Civelek 

Evindeki muayenehane 
sinde .haatalarıaaa herrün 
kabul etomelth:ii" 

Ha,. 'Jt.H.K. Baıkttetıfı" 
dan. 
Hus• Aava kurum•n• ait 
2'00 Hrban derisi( lcoyun"' 
keçi ) on beş gün nilidaette 
arbrmay~ çıkarılmıştır. 
Derilerirr beh"rine ttlbmiaİ 
edfüm fiat 70 kurştur. Mu· 
vaka'f- teminat parası 201 
liHdw. f&lesi 7-Şubat_...... 
9al taıi~ a11ma piıi 
saaıt anda açı.k a~ttu m• 
111retile. Y.&W~ktır. .laıJıl 
lorin, d.er~ri görmek ve 
mÜıaf#deye iıtir:ik ;.etmek' 
üzaıee meıkür gündo H.
T .H.K. şubesinde tola1ar•~ 
komi~ona ";ehnelcri ilan 
olunur 

Haciz tefti k .. rı 

ı .. ..,_ .. ~~ 
lırenllDntıpn~ll 
tuiaı ve ~22M:ı • .,.ı• 
lratmıile e91Ntirı laaeif 
vızolunarı iiırpbün. ~ı a1• 
halleMıaJen D.cuı ali ~I 
balıduada .lMeiz sebeple~ 1 
icejmecittmdmAs C.M.""·~ 
218 Md. ye tmılilc11n btJll' 
ainı elin k•W"ro ~ltilı 

_, .;:::! 
medreıe. 
1- ınıii kebir ~A 
medrese. 
1-- ""timtıdiye o.mii ön~11 

de bmarıW .. 

1 - oman iye mahattel' 
Şe.ytl htdır. ömlnde Bir •' ... 
bar. 

yoit6r~~ 111191tl' OJI. 
iıttalluln Şuba~ d 
Me,..&r.! ~ INdn iu 
v" evlria aia •bian 
tin yatı utnillH ün 
arttırmaya çılcarılmışht.\ 
lital~I --2_.Mti güo~ 
ratne yaw;;eaewteli ~ 
11 de vaWfa,., icı.re~ 
icrtt o411n.eafm~i 
lerin muracaatJarı 


