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il.1-k .. Ro~;n 7 ica Ço-··rç-il birnu- Londuraya gö;:--

tuk söyledi Ciddi muhare-
~~et anlaşması 
uıakerelerine Ankarada 

İki başlandı 
.. "·nk·heyet müzakerelere devam ediyor 
~iltk......_1~~u 10 A.A.- Numan :mrat Menemen-
. OGık nıen ticaret an cioı!lu rle Homanya Elçisi tıc- t'reter- •J 1Ye V ıne hugün Ha Teıe:nakm :Söylevlerilerile 

llıı~ \'e ,_ek_Uletinde başlan açılmıştır. h~r iki ht>yet 
~ev uu ııı~ t 
. ekuletj \ Oplantıllarici tarafından müzııkerelerc 

Urııumi katibi devam edilmektedir. 

---------- ---- -
D Ankarada yapılan ihtifal 

/\ ~rin ve sakin bir yas içinde geçti 
C ııkara 
ı.~Uııcu .. ıo A.A .-
IJ(!t'J <ıliiın 
k ı ~ hUt" Yılı miiı:use 

ll\IJ • un 
rııır ~ı·ı, lıaJk Yurtta, hal-
~ lı ku <>daları ve 

·r At rlllların<la El> d4 
lQ atork·· e ı 
~bş \'e t ~n h&tırasıanıl 
• cJ: Ç:_ azız d·ı . . 
tiıf c.I wfiıı l t· ı mıştır. 
9 

1 ~·unıd ıayuta ğüzle-
S ~ lı:ş g lJ~ları .. ~aat olan 
h~ ~i(jkaı~ b~tün yurtta 
ı..:.1 ltıı!ı b luzuu ' akfosi 
"\:Q} Vı lJn•ı • 
\•fıı. ~r· uun Ronru F
J it~ • ın l ..... 
~ıı. 1~1er ,, 1UŞardığ1 l>ü· 

""""lt •lı "t· ~ili\! % u •. 0 umleriniıı 
ı . ıı ıı:. crın 
llışur "\Jdeı·le . acı i~ten 

QJ ~: hun ıfade edil
liı.. f ııı b u la ki ben EL>e 

"'\! ,. 1 eyk ı· 
•!: ı:ıık e 1 ve lıiıstle 

"' 
1htıf"ı ~er konmuştur. 

~~~\~İll ı .. tıkarada derin 
t .ıq~t· IJJr 

et h it, Yas içinde 
<faııa "1~ı ih .Bütün Anka· 
%\> \:Qk lıfal vaktin den 
g~ ea~~t ~rkeıı saatlartla 
~tın 'ııo&rar Uhıfo bulundu 
~r a ~u~uıy\ rnüzesi Yol 
tıkıa~luıı,ı tı· tnuştüı-. ~lilli 
'- rı r.-. ıııası 
ll"f:sit ~~racıa .. na yaklaş 
~ııpı Lıı. h butün etrafı 
lıctlj 4rlıış iu~lk tabakası 
l'Ok ilde ht·ıı~· Müzenin nıet 
l\Lq1~ hliııe~ ~ Şefitnizi Uü
ı. ııih ı ·~lc~cr . 11iı 1, <t ik 1, ısı Heisi 
r uoı.t 'entla n 
't11eı 11 Or Her . ' uaşve-
\tilt~ Kurrna ık · ayda:n 
~ek· hl p . Y llaşkanı 
~ıılller ı-t'zı Çakmıık ve 
~~ !:ıl Sek ey eti ile C 11 p 
'- lıeı, re.teri ı · · · 
"ilhı·· Lirlikt <urşıluınış 
lti~İl ırı lılJI ~ rnuvakkat 
tı. ~r!!k uııduğ 
·'i!~i l~beui . u. yere 
1 M· hu~urlJ ~ef ın ma-

1tır 'I( nua ... 
~el " Ubre \. E::g1lıniş-

leıtıeti kJ ıırer nıeııek-
~at ltttıda 011ııln1uştur 
L k llso · 
'taık llbir huı .nra muvak 
ı. 1 lrı • • Un gu·· . . 
"' ı ~•Ya · n ıçın ı. tıı!ıt retıne 
"ıırcı·"' ır. n~ık bıra 
~er 'Plonıauı uat 9,20 ıle 

'~a Hu .. <I narnına A· 
Yük l!.lçisi Muk 

Mürre kabri ziyarit ,.durck 
5 dakikalik :>ir tazim vcık 
fesi yapmıştır. 

Bugün lıücim vekfilel· 
ler, rnüessesı:-ler, daireler 
bayraklarını varıya indir
mişlerdir. 

Bulg a ristana 
iNEN HUS PAl{AŞOT 

Çül.DHI 
."ofya 10 A. A. -

~ofya gazeteltri Bulgur 
topraklarına inen pJraşüt
çüler hak kında yapılan 

tahkikatın neticesini ıı t-ş· 
retnıektedir. Tahkikut ne 
tiı;esiııe göre Bulgar top · 
rakl:ırııın 5 grup paraşüt
<;Ü inmiştir. lluıılardun bir 
kısmı ö!dürülmüş. diğerle 
ri esir edilmiştir. Bunların 
2 .si lfos~ur. Diğerleri de 
Bulgaristandaıı fırur eden 
suçlulardır. Bunlarara Hus 
yada Dimitrof talimat ver
miştir. Bu paraşülçiilerin 
Türkiye tupraklarıua inme 
.si takdirinde, kendilerine 
Bulgaristan tarafından gön 
derildikleriniıı söylenme.si 
tenbih edilmiştir. 

1 ngilizler 
Bir Torpido muhribi 

kaybetiler 
Londra IJ A.A.- In-

giliz Bahriye Nazırlığı harp 
koıı eyi Kpsak Torpido 
muhribinin baltığ1111 lL'CS· 

siirle haber verir. 

Japonyada infial 
Tokyo 10 A.A.- J>.N. 

B. ı\jansı bildiriyor: 
Ga1ateler Panamada 

Japonlara karşı alınan 
tedbirlerden Amerika Uir 
Jeşik devlt1tledni mesul tut 
makta ve (Yeni Panama 
hükfimeti Ameıil.:a Birle· 
şik Devletlerinin elinde 
hir kukladan başka birşey 

değildir ) Demektedirler. 

İngiliz Başv\~kili r.ut- beler devam 
kunda Hitlere afeş 

püskürdü 
ÇÖR ÇİL " TEK BAŞI \11 
ZA KALSAK TA SULH 
MÜZAKERESlNE t;IH iŞ 

~tlYECE(;tz DTYOR 
Londra 10 A. A. -

Bay Çörçil bugün bir nu 
tuk söylemiş Vt' ezcümle 
demiştir ki : 

" um~rin başladığı 
harp şimdi Avrupa kıtnsı
nı sardı, şimal doğu Afri
kasına girdi. Asyanın bil· 
yük bir kısmını da içine 
alabilecek bir vaziyettedir. 
Bu harp belki do pek ya· 
kında dünyanın geri kalan 
dörtte birine de yayılabi -
lir. IJünya Fransız rehine· 
lerinin katliamı karşısında 
derin heyecana düşmüş -
tür. Caniler canisi, Nuzi 
Gulyabanisi Bitler dahi 
hunbarlıklarının rl doğurdu· 
ğu dünya infıal inin geniş
lıbri ve heyecanı karşısın
da korktu. HitJer rehine
leri öldürmek programına 
dev:ıma cesaret edemedi. 
Birleşik devletler donaıı· 
masıuın büyük bir kısmı 
şimdi müşterek hasma 
karşı hareket halindedir. 
Akdenız de bizimdir. Bir 
çok mahfillerde söylendıği 
rıe göre pek yakında Ber
linde sulh taarruzu denen 
bir hareket beklemeliyiz. 
Bunun bütün işaret ve eınu 
relen şimdiden bitaraf 
memleketlerde helirnıektt..'
dir. Ve hiitüa lıu işaretler 
bu istikameti güstermekle· 
<lir. Bunların hepsi diyor 
ki : 

lJünyayı cehennem ha 
Jine sokan suçlu insnıı fa
ni bir zaferle ve haksız 

kaz.amlmış ganime erle 
mıtkadd( ralın ÜJ".erlerine 
kapanan andaıı kurtulma 
yı ümit ediyorlar. :?unu 
açık ve mutlak ol.ırak bil 
dirmek isterim ki, ister 
müzaheret görelim, ister 
ltık başımıza olahm, yol 
ist~iği kadur uzun ve va 
zife istediği kndar ç-etııı 

olsun 13rituııyu milleti ve 
milletin başında Britanya 
hükumeti, biivük Domiıı· 
yonhır hilkılmelile sıkı bir 
lik halinde hareket ede -
rek hiçbir zumun Hitlerle 
veyahut Almaaynda Nazi 
rejimini lt;ııısil eden her • 
hungi bir partı ile rnUz :ı
k ere açnnyacağız. ,, 

Bay Çörçil nulkuudu 

ediyör 
Londra 10 A.A.-Hus-

ya meydan muharelıf>si 
bütün şiddetile devam et· 
mektedir. Leııingrad cep· 
lıesinde iki gündenberi 
Sovye:t kuvvetleri düşma· 
nı geri püskürtmüşlerdir. 
1\loskova cephesinde son 
günlerde düşman muvaf · 
fakiyetler kaydetmişe 

benziyor yaltaaın zaptı 
teeyüd etme miştir. Sahihi· 
yetli mahfillerden öğı·<>nil· 
diğ:ne göre, Alman k11\Y· 

vetleri :'ivastopol dış mii 
dnffa hatlarına girınişlt.:ır· 
dir. Cenupta Harkof b»l· 
gesinde Sovyetler muka 
oil taarruz yapmaklauırlar . 

Eğer Almanların dulıcı ilıti· 

.yatları var:-:& ve bunlarJ len 
sik ediyorlarsa ~lo kova 
üzeerine bir hücum heklen 
melidir. Faknt bu güne lrn 
dar böyle hir emarc> gö· 

i riilmemiştir. 

Ruslara göre 

Sovyet çeteleri 
Büyük faaliyet 

sarf ediyor 
Moskuva 1 JA.A . - Bu 

sahahkiSovyel tel>liÇ.rine ek: 
6 \'C 7 son teşrin 

günlerjnde yalnız Lenin 
grat cephe.sinde 50 Alman 
tayyaresi tahrip ı dilmiş 
tir. Orel bölgesinde sov 
yet çeteleri şon iki a;- ı
çindt- 39 Alnımı k . .ırııyoııu 
7 tank, 17 zırhlı ulonıohil 
ve 11 köprü tahrip elıniş 
lerdir. t;eçendeOreldo \iman 
Garnizonunda Garnizon 
kumandanı tarafından su 
baylam bir ziyafet verilir 
ken SoYyet çeteleri el lıoın 
l.alan ve petrol do1u şi 
şelerlo l>inaya hüc•im et
mişler ve binada infilfık 

lar olmuştur. 1 akri· · 
ben 150 kadar Alman :-'U 

l>ııyı ölmiiştiir. 

Çinden de lınhselrııis ve 
demiştir ki : 

" Eğer bülün ~i.1 ırkı 
nın istiHiya ve istis 
mora karşı asil rmıkave • 
meli ~in milletinin bütün 
ocaklarının kurtuluşilf.' ne 
ticelenrn~ bu, diinyn 
medeniyefi i~· iıı en büyiik 
ehenımiyetlP biı· f eJfl 
ket olacaktır. Bu lrnlpl .. ri 
miziıı ta derinlikleriııdeıı 
gelen bir histir. 

Salı ---· -------
Abone şıırtıar ı : 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Y bımcı mernleketlerıt 

8 llr1' 

lllinl rın her kellnıe
el !lde~ 5 kuruş ahoır. 

Ücret peşindir·. 
GDnl geçen aayı&.r 

10 kuruftur 

HHlere göre 

Rusyanın asker 
kaybı 8 le10mil 

yon arasında 
Bu harp bin dokuz 
yüz on seaiz harbi 

nın devamıdır 
Berlin 10 c\.A. -llit· 

)er evvelki giin Nasyonal 
Sosyalist aı1ları Unündtı ıı 
zun bir nutuk söylemiştir 
Nutkun ehemmiyetli nok-
taları şunlard\r. 

Bitler Versay muahı'ıde 
sinin değiştirilmesi için 
çok utrraşmış fakat fakat 

I:> • • 

bu ç ·ılışmaların ııetıcosız 

kalmış olduğıınu, Den.ok· 
rasi ile idare t><lileıı rıı~rn 
lekel lf·ıin A vmpr.yı harbe 
yuvarhıdığmı, lııgilternye 
kendisiniıı dostluk elini u· 
zullığıııı fokat hiç-bir <~""vap 
al:ımt.dı~ını , doğuda düş· 
munın 18 giiııde nasıl l 'in 
laııdiyayı mağlup ettiğini 
anlalnıı~ v~ sulh için yap· 
tığı hiiliin gayretlere rrığ· 
rN·n hil' neticP alumayınca 
nihııi ı.afne ııl::ışmak 1~111 

idurcyi eline alıiığını, Yo 
lıudilerin diinyaya verıliği 

lıiiyiik znrnrı ve Yahudilerin 
kuv\•t•tle h:ilöm olduğ'u 
Husya ile y.ıpılan h·\rhin 
h itil s · ıfh ıl.ırını, f'Ski nu· 
tuklarıııda olduğu gibi hii· 
tii 1 taf~ilfltil ~ anlatını~ ve 
.. on harlıin bir phın\osunu 
yapmıştır. Plaıı~oya gihı> 

Sovy.:>tler hnrlıin lıaş,un 

gıcından beri 3 milyon 
600 bin ~sir 15 l>in tayya 
re 22 bin hnk ve 27 ' . hin top iğtinam edilrnış· 

lir. Hitler bu zayiat ıvııı 
.. A vrup:wııı kolay kolay 
yerine koyarnıyacağı ku· 
yıplardır demiştir. l litlt'}r 
lm ('Sİr rdkamlarına giire 
sovyc llerin 8-10 milyoıı 
a:sker kaybettıklP.rini tııh· 
min etmiştir. Ame· 
r;ka,lan bahsede11 Jlitler, 
Huzvı!ltin Amerikan gemi
lel'irıe. Alnımı gemilerini 
gördükleri z maıı ateş et· 
me'P.ri iç·n emir vern~i~ 
olmasına rağmen kendısı· 
nin bilfiki.s ateş aı;mumak 
Prııı ini Vt"QllİŞ olduğunu 
ve Alnı tıı gemileri lıir 
taaıTuz.ı uğradıkları tak· 
dirdc keııdilnriııi miidafaa 
etmeyi hıJeccklcr iııi siiylc 
ıniştir. 

utkun S')rnınrla Tlitler 
bu harbin 1918 dc> oldu
ğu gıbi Almanyayı inlıilal 
< ttirmesinP imkan olmadı· 
ğını, bunun 1918 hnrhiniD 
devamı olduğunu vP. Al
munyanın hedı:ıld,· lıııııdan 
galip \'1

1 

.ıcıığını süylorııiş 
f Vt' ıılloşlnnmıştır. 



Şehrimizde 
Açılacak okullar 
Şehrim izde açılacağwı 

evvelce lıuber verdigimiz 
nıııılakn samıat oku1u ile 
orta ticaret okulu için l\ja 
arif Vekaleti iki bina yap 
tıracaklır. Vt~kfılet binalara 
elvm·i~li arsaların tamini 
içırı Murif M iJfrlüğ ıinJ 
yuzmıştır. Arsalardan biri 
lemiıı edilmek üzen,'<iir. 
j)jğuri için miinasip bir 
yer aranıyor. llu a~ılucak 
ol:ın iki okul da Maarif 
VekUletiııe bağlı ola 
caktır. 

Yardımsevenler 
Cemiyeti 

340 FAKiHE KÜMOH 
DAÜJ'lTI 

Şehrimiz Y ardımstven 
Jer Cemiyeti şimdiye ka • 
dar yupmakla olduğu ha-

.. yır:ı işlerine devam ede • 
rek son defa da 340 fa· 
kir ve kinıs~si:r.u kömür 
duğıtrnıştır. 

Şirket tasfiyesi 
Hatay Türk lş Anonim 

şirketinden : 
:::;irkelimizin tasfiyesi 

hakkında görüşmek ümre 
sehimdarlarm 2 inci teşri 

rinin 26 nci çarşanba gü· 
uü swıl 14 de bay Ahdul 
lalı ~tlı oğlunun Sal>unha 
nesine kşrifleri rica olunur 

Oa;-,e zeytin satışı, tar- 1 

la ve oda icarı j 
Vakıflau Müdüriyetinden 

Vakıflar idaresine ait ı 
Büyükburç ve Alttkent köy 
}erinde mevcut 1796 kilo 
dane zeytin ile hastahane 
civarında eti vakfına ait 
bir turla ve yen: cami hı· 
rımınde fevkani bir bub 
odamı1 941 senesi icarları 
uçık artırmaya çıkarılmış· 
tır. ihalesi 2 J-ıt-941 
perşenbe günU saat 11 de 
vakıflar idaresinde icra ulu 
nacak ıır. isteklilerin rnün· 
<>aatları ilin olunur. 

Bir tahsildar alınacak 
Vakıflar idaresi tahsil 

darlığı açıktır. Ücreti ayda 
30 liru ayrıcı: yapılan talı 

t:ıihltlaıı ı ıevine göre yüzde 
1 ,5 dan heşe kadar aidat 
verılir. Bunun için 12,11, 
941 çarşamba güııü saat 
10 da imtihan yapılncuk

br. İsteklilerin müracaat
ları ilAn olunur. 
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Alman tebligi 
Berlin 10 A.A. - Al

man l~aşkumanrlanlığının 
tebliği: 

llmen ve Ladoga göl 
leri arasında piyude ve 
zırhlı tümJnlerimiz 8-9 
son tPşriııde yaptıkları a
ni bir baskınla mühim 
münakale merkezi olan 
tikacuyu zaptetmişlerdir. 

Şehrin müdafaasını idare 
eden gend Kurmay heye
ti otomohillerir i ve v.;si · 
kaJanm l>ırakarak kaç· 
mışlardır. 10 son teşrin· 
den ı..,ri bu mmtakada 20 
hin esir almmışlır. Hus 
!ardan şimdiye kadar 3 
milyon 632 bin asker öl· 
müştiir. 

Sovyet göklerinde 
Berlin 10 A.f\. ~Şimdi 

ye kadar ahpau haperlere 
göre ~ovyetler 9 son leş 

rinde topyekOn 59 tayya 
re kay™tmi~lerdir. Bu 
tayyare,erin • 29 u hava 
muharebelerinde 5 i karşı 
koyma bataryaları tara 
fından düşürülmüş ve 28 i 
de yerde tahrip edilmiş
tir. 

Havalarda 
Londra lJ A. A. -

lngiliz lluva ı e,~m·Hnin 
t~bliği : 

Dün gece hombardı 

mun servisine men~up e 
hemmiyetli t~killeriıniz 

lıamburg ve ı\lrnanymıın 

batı istikamelind~k; diJter 
linıunluru lıi.ıcum etmişler 

dir. Bombaların hedefler 
üzerinde putlaaıttı ve tek 
sif edilmiş hücumlar neti· 
cesinde doklarda ve şehir 
de büyük y_angm çıktığı 
görülmüştür. K ukHapin ve 
Emden limunlarınu da hü
cum edilmiştir. Uünkerk 
ve Ostand da bomhalan 
mıştır. Bu harekalbm iki 
tayyaremiz dönmemiştir; 

ltalyanlar 

7 Gemi kşyb~ttil~r 
lfoma 10 4. A. - llir 

İtalyan gemi kafilesine kar
şı yapılan ve bu ?ü~U 
ıtalyan tebliğinde bıldırıl 
nıiş olan lngiliz hücumları 
hakkında iyi haber ulan 
ltalyl\n kaynaklarından 
bildirildiğine göre topye 
kCın 7 ltaly~n lıcaret ge· 
misi tahrip edilmiştir. 

Diş Doktoru . . 
Salahattin Ozal 

Kurtuluş caddesi 204 numaralı mu
ayene hanesinde hastalarını kabul et· 
mektedir . 

''''<r~ w 

Kayıt ve kabul 
Kız Eııstitiisii Müdürlü 

ğünden : 
Akşam K•z Smuıt oku 

lunu da ihtiva etmek iize· 
re Antakya Kız l~nstitüsii 
açılmış, kayıt ve kabul 
muamelesine başlanmı~tır. 
Enstitü ve Akşam binası 
lskenderun caddesindeki 
lsmetpaşa ilkokulu bina8ı 

dır. Ismelpa~ ilkokulu da 
şimdiki Kız Sanat okulu 
binasına nakledilecektir. 

Enslitii A - Asli kı -
sım U - Ozel kısım ol • 
mak üzere iki kısımdan 
mülQŞekkildir. 

1 ~ Asli kısım; Hu 
kısmın tahsil müddeti 5 
senedir Bu miiddet zarfın 
da ht>m orta •tahsil hem 
meslek tahsili verilecek · 
tir. Bu kısma ilkokul me.. .. 
zunlıırı alınır. 

'1 - Ozel kısmı : Bu 
kısmın tahsil müddeti iki 
senedir. Bu kısma ortaokol 
mezunları alınır. 

Genç kızlarımız i\İll 
ht-m umumi hem mesleki 
tahsil vere l hu rniiessese 
hakkında fo~la tufsiHU al· 
mak istiyenlcrin okul ida· 
resine müracaatları rica 
olunur. 

Kabul şartları : 
Aslt kısım için ilkokul 

özel kısırn için ortııokul 

diplomusı, hüviyet cii:r.tlanı 
aşı kilğıdı, hiiKOmet tabi • 
hinden alınmış fotob'TI.lfh 
sıhhat raporu, trahum ka
ğıdı, hiisniihal k:1~ıdı. 6 9 
ebaclmdu 6 mltıl fotograf. 

Talebe kaydı hurgiln 
saat 8,30 dan Naat 17 ye 
kadardır. 

ilan 
Klll~KllA~ ICHA DA· 

IRESINDEN 
Kırakhunm Bnklır.a hal· 

dıran köyünde (22) tapu 
par:;el No: turlu bir hor~·· 
tan dolayı 8 birinci Kanun 
941 pazartesi günü saat 
9 d~ın 11 re kadar icra 
dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Arttırma şurtııa ııt~si 2 J 
ikinci teşrin 941 tarihin
den itibaren ~çık buluna· 
cak arttırma bedeli nıulıaoı 
men kıymet olan yedi bin 
liranın yüzde yetmiş be~ini 
bulmadığı halde en çok 
arttıraµın tuuhhüdü IJaki 
kaJmak ür.ere on l'Ün da· 
~u temdid edilmiş olaca
gı ve mezktlr onuncu gün 
olan 18 kanun evvel 941 
perşenoo gilnü ayni stı!'lte 
guyri menkulun hilınüza· 
yede en çok arltmma iha· 
le t.adileceğinden talip olan 
la• ın muhhammen kıyma 
lın yüzde yetli buçuğu nis 
belinde pey akçusının ve 
ya milli bir hankımm te· 
mimıl mektubunun hami 
)en dairemize müracaatları 
ilin olunur. 

111 Neşriyat Müdürü e 
SELlM ÇEi .ENK 

C. H.f. Mf\~i AD~a 

u 

Pazarhkla sahş 
Hat.ay Ddterdarhğından 

Mulu.nımen 

kıymeti Miktarı 
L. L Cinsi Kilo 
12 69 Zeylindanosi 141 

K.. .. r.t~ 
oyıı fi 

Kansu Topltt.nrrııi.dlO 
edilmış t.e7• 

11 70 ,, 130 llacıpaşa " 
20 52 ,, 228 Baksanlı " 

4 95 ,, 55 Yo.ıta " 
22 95 ,, 255 Com "fı'JI ' 
73 98 ,, 822 Yarbeyaz ve 133ur 
53 91 ., 599 Başırlıey " 
23 40 ,, 26 ) Fırlakg<>z " 
4 0.'l ,, 45 Sulaşgöz " 

18 O 1 ,, 20) Paslık aya " 
89 2H 992 Alakent " ,, 
18 00 ,, 2ll0 Bt:'tatin " 
24 30 ,, 27) Karsu " 
47 25 ,, 525 Kurtmezraadı " 

7 20 ,. 8 J Knlanis " 
32 40 ,, 360 Sarılar " 

1 13 ,, 12,5 Toprakhi~ır " .-:ıİ' 
465 7J YekOn 5173.5 YekQn _,.ı~.I 

Yut..ırıda miktarı yazılı toplanmış ve Y~~ .... 
tile ınuhlurlara teslim edilmiş zoytind~SI ~~ 
yılı kanunun 43 iiııcii maddesi mucibance j&il"" 
satılacağından talip olanların ildn günUndel'I 
I>ertcrdarlığa nıürucualları. 

Portakal, limon sahş• 
Halay deflerdurJığındun : 

~luhamrnen 

bedeli 
Lira Kr. Adedi Cinsi 
3 75 750 portakal 
2 25 225 Limon " 

15 3) Mandalina " 
3 6 J 9 Kilo yardanesi " 

60 2J ,, Hımheles " 
2 O J 25 ,, Kuru in<•ir " _J 

12 35 Yekun ile r 
Yukarıda yazılı mahsuller a~ık arttırrn:ar. ıJ 

çıkanlmışlir. l'eminat miktara yüı.de 7 • .S
10 

'!.J 
ihale 15,11,941 cumartesi güoil .saat dl"" , 

terdarlıkta yapılacuklır. ilin vesair md'af 
ye aittir. 

ilan 
Sivil Polis memurları 

için 13 adt~l pa.Jlo, 13 ta· 
kını elbise ve ( 13 ) arlet 
fötr şapk:anın imAI ve 
m übayaası açık eksiltme-

Cinsi 
Portakal 
I.imon 

ye konulnn.lljlur. bir takım 
elhist>, bir palto ve bir şap 
kanın muhammen bedeli 
(50) lira, muvakkat temi 
nal (38) lira (75) kuruştur 
Eksiltme 24-11- 941 ta
rihinde Emniyet ~tüdürlü· 
ğii hin~sında müteşekkil 

sahn ulma konıisyonwıda 

saat (15) le icru edilecek· 
tir. Taliplerjn, şartnameyi 

görmek üzcro ü"Uocü ~ü
be Müdürlüğüne ve ek • 
siltmeye işt ırak edecekle 
rinde. muaı1• pıı ıe 


