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Ocret pe,ındlr . 

Öal:g~~ga=;;~ me- INGILTE'RENIN 
F.n büyük tayyare 

1-Q C' • 1 k l k gemisi battı 

aano geçen sayılar J 
10 ku:-uetur 

;w:,._._:ıwu ~...-'!'~-l!_Olılll!ll .. ·- -Bitaraflık ka- Ruslara gör 

Qlmte gı l QCQ Lonılra 14 A •. \.-Iagi M Jiz bahriye ııazaretinin ıe· erasimde Valimzle birçok essurı. bildirdiğine göre 

nunu nasd ka
bul edildi? 

Alman taarruzu d 
durulmuş 

Mnskova 14A.A.-'[ 
Ajansının bildirdiği~e 

Ark Ruvayal, gemisi bir 2evat hazır bulunacak ttrpille batırıimıştrr. 
llaı ~~ık ovasııtin başbe 
~ ın Sıhhat düşmanı o
'tı ~Om PaŞa Dalya
h. ~, >'tkılrtı:ao • • b""t•• ~l'lılcla . _,ı ıçın u un 

Bu, Ruzveltin par
lak pir zaferi telak 

ki ediliyor 

re, Kalenin bölgesınde 
Rus sağ~cenahına • 

t, ,\su..: 1krnaı edilraiş 
Otlbı._ rdan beri Arnık h. ~"111) 

'41 ~e . ~rvet ve sıhhatı 
GJıA-~rtııren b 
\.~ u bend yarın 
)ı~tırıı Sonra saat ıs te 
"- Qı~~8 başlanacak 

--qınıde başta Vali· 

miz olmak üze birçok 
davetb zevat hazır buluna 
caktır. 

Köylimün sıhhabnı ve 
servetini yiyen bu bendin 
yıkılması nihayet Cümhu
riyet hükametine nasip 
olmuştur. Bendin yıkılma 
sında bilhassu sayın Vali 

mizlıı gösterdiğe gayret ve 
emek şükrana Hlyıktır. 

K/(lz Enstitüsü 
ayıt ve kabul muamelesi 

.. ~ devam ediyor 
'ııç kı~larınıız bu irfan ocağından büyük 

t~ .~ıı € i~t~adeler temin edeceklerhir 
()le~~ ~•lusü haline dir. Bu kısım ayni zammı 
,~lllı fam Kız Sanat tia ortaokul kültiirü de 
"- ~~ld i<ayıt Ve kabul- vermekte ve buruyu ilko-
~~ ~r ~~nı. g~nlor • kulu bitirmiş olanlar ku-
'',''ll.ı116,ernı,şuk .. kayıt bul edilmektedir. 

Şj dcvarn etmek ikinci kısım iki sene -
~~ lik tahsil müddeti zurfm-
tlt, ~~ ltlenınuoiyeUe da sanat .ö~retmekte ve 
t. ~\'G~ :,11.a göre Ens 1 bu kısımı ortaokulu bilir 
~ S.tu g~t görmek ' miş olanlttr kabul edıJm~k 
le S' ~llün )'eni bi. tedir. 
~ 'etPaşa ilko· 1 Hem kültür, hem do 

J ık:~ 'lıklar sUrat-
1 

bir sııuat ocağı olau bu 
~ o~ s ektedir. irfan yuvasından genç kız· 
~ ~lıllltı ~il ibaret o larunızm büyük istifade -·ı bı ...... k 
.... Qı-:~cı ısmı · ler tenıın edecekleri şüp 

llcldeti S aeııe hueizdir. 
1~nk '----------
d &rl.:\ .. 
~ı q rnuca 
e de.,am 
ed· t>a 1Yor 'l .. 

~-~ç kiıi daha 
\ lhtıq ~ı • .,d, ... 
'-.'Ilı rlct 
~h 1h etnı01 •• ~Ucctdele : 
• ...._ '«l''ftl' U "~r. Uün 

~~ ' t!e ~61hud CÜ· 
~ )llJcsek Pı! etmiş ve 
lb...' hı. (l • '~ctllıt nu.ı 
~~ ~ ç lc'tıYi .. ·,ı_ 6rrııişr nıabke S Oflu ~· Bunlardan 

~"cl,,.,(;irc· «tko keten 

~~JJ~ 7s ~ Nikoıa ad 
~~ Urllta &atıl 

i ıs~ ı.ıcnin 
,. ""''•rıa llruta Battı 

hakla 
-~--...... 

Valimiz 

dün okulları 
gezdi 

Valimiz Sökmensücr 
dün sabah Şehrimizdeki 
Lise ve ortaokulfarıu ilko 
kuUarı gezerek teftişlerde 
bulunmuş, tulebelerle ko· 
nuşmuş Vt! okulların vazı 
yetini tetkik eylemiştir. 

-----............... w. 
meye teilim edi!mişlerdir. 
Üçüncü muhtekirde iı•lik 
pazarında Osman oğlu Sab 
ri olup, bu iliı kılosunu 
6 buçuk kuruşa satınusı 
Ulzım gelen Yulafı 21 ku 
nışu atmııur. 

Her üç muht~kir hak-
~ ._, ... ,ur· 

Alman propaganda na· 
zırı Gobelizin h'lyalind 
birkaç dafa batmış olan 
bu gemi, lngiltereniu en 
büyük tuyyare gemisi idi. 
Ark f{nvayal iki seneden· 
beri ea büyük hizmeli gör 
müş ve nihayet bir alman 
denizaltısı tarafından tor· 
pillenıniştir. 

Gemi 3 milyon lnJiliz 
lira.sına mRl olmuş, 27 bin 
tonluk olup saatte 32 mil 
sşratle yol alırdı. 70tay· 
yıırc;yj normal olarak taşı
yan Ark Ruvayul müthiş 
bir kudrete sahipti. Müret 
ltılJab 16JO kişiden ibaret 
olan geminin in~n kayioi 
çok ağır değildir. Ark Ru 
vayal lıarbiu başındanberi 
batan üçüııcü tayyare gemi 
sidir. 

Nevyork 11 A. A. -
Dün parHlm~mtod ı bitaraf 
lık kanununun ·kabulün 
den evvel çıkan gazeteler 
Ruzvdtin ciddi bir iınti -
h.:ın karşısmda bulunduğu 
nu ve bu kanun kabul c· 
dildiği takdirde Cümhur • 
reisi için ciddi bir zı.fer -
say~lacağını yazmışlardı. 

Moskovanın batı şimali 
de yapılan Alman taarru 
zu durdurulmuştur. Dün 
Alnı 10lar bu bölgedeki 
arruzlarmda iki tüm~ 1 kul 
ı mmışlardtr. Lakin H.u~ 
kı tauırı 24 s ıat içinde 
karşı hücum-ı geçerek Al· 
nlılnları 20 köyJeı dış1n 

ya atmı~larJır. 

Kızılordu Moskm•a bö 
g.:ısinde vukubulan ;göğils 
ı!Öğü::ie muhurebelnden 
sonra bir lı>peyi geri al· 
rnış \l!'n mlclrJ bir tabur 
aslcer zayiat verdirmiştir. 
Bu mc.1h treh .. d ~ Hus top· 
çusu düşrnauın mukaverne 
tini kırıuıştır. 

,\lrnanhırın ı. ıyiatı çok 
.ığmhr. 

AL \1\'llA.R 1 lÇl VU: 

Yeni kanun, Amerikan 
gem il erinin dilahlandırılma 
sına ve harp bölgelerine~ 
girmelerine müsaade et -
mektedir. Kanun daha ev 
vel ayan meclisinc9 37 
reye karşı 50 reyle kabul 
edilmiş bulunuyordu. Yeni 
kanun bugün Ruzvete 
gönderilerek irnz:ı ettiril :
dikten sonra derhal tat • 
bik mevkiine girdeektir. 

AVUSI'RALY.\D\ .\1EVI· Fir~landiyanın . uNıYEr 
Z \H OL\\ Yi!:I{ 
\l • >"lkOılıl }) \. \.-\fo~J 

kıJCıl y ı !unun yarısında b ki f d Sıdııay 15 A. .\. -arışfe Iİ ini re Aın rikala b taraftık k l -

dl"nden SQ~ ra - ı llUllUllUU değiştırılm ~Si lıu 
r rdda buyuk bir memnunı 

.:Ame:-ikan"'.matbuat~ f yetle karşıianmıştır. Kauu 

_Almanya veMFinlan-_ bir ekseriyetltl kııbulü, nun parlfi:ne ıloJa z lyıf 

diyayı tehdit ediyor Aınerikada infırcıtyıl.ırm 
ı~evyork 14 A. A. - arttığına ddıl sayh uıı ız. 

"' 1 evyork Herald ,, gaz~ Uu k.ı ıu ı 1 ıJ it}· ı ıl • 
lesi yazıyor : Amerika arasındaki Jltifok 

Husya ile Fınla ıdıy.ı bağlarmı tunıanıile köı<leş 
ardsında bir sulh )Upm.lk , tirmiştir. 
li.ler11 '\ ııarika Harıciye Rus tayyaresindeo 
, azırı tLıll tarafıııJ.ıu y oi • 

JJılan tekıifı Fınluadıy.t hala haber yok 
t{udJJttıkten soum tlarJıu 
den botrb.ırc.:t yükselen 
menınuniyel s sloriue Ame 
rıka iJe l'mlandıya uruiın 
da yapılım ıy ıle~ ıı~ h .ık -
kınd<t en tmleresan mıit.ı· 
lea yurUtü1nıektedır. Av 
rupa kıtasınıu küı;uk mil 
1euerinı yok ed ... nler, k~n-
dme küı;üK mıllelleriıı 
müdafıi susunli verenler 
.Frnlandiywıın aldığı vazi· 
yetı utkışııyorlur. Tıpkı 
sonrudwı kentlisini yaıııek 
için kurdun ıııwıum kuzu
ya iltıfat e<İt}rek kandırdı· 
gı gibi, llerünın bu veı1ılo 
ıle hislerini açıklamış ol • 
ması durumu aydınlatmış 
ur. Finlandıya, hesap &ü· 
n il geldiği zıuııan batı dev 
leUennin .Fın menfaaUerı-
116 tamam.le kayıt.tuz kal· 

l-

ıJvyork 14 A.A
fahraudaki f{ui Bı.iyak 
Elçiliği, Husyacın V aşing 
ton Elçıhğıne tayın o'uuuu 
Litvinofıa Anıerik.ını ı los 
kova Elçisinin bindiği tay 
yarenın lrandukı P~hlevi 
tayyare .:\leydanııı<t in·Jiği 
hal>erinin yanlış olduğunu 
bildirmiştir. lf. ·s ni nnlı
filler tay yarcl lı.ık kıııd~ 
çok eudışe duym...aktadırlar 

Almanyadaki Fran-
sız esirlerinin yiye 

cek ve geyec~k ma 
selesi 

Yaşin~lvn 11 A. \ -
M. fluzv ~lt ıl • \1. ılJlJ 

dün beyaz sarayda f• r.ıusız 
Buvı.1k Elı;hu M. ti ann 

i ~rl · n: t i.._fiy • ı \Ln lll~<ll'' 
bir kur.· kılo~ı ~tre g~ri atal 
mış \'e buru l ı 2vD .ölü 
vurmışlerliır. fut lYU gillen 
yol !\lru 111lar iı; n bir ma· 
zırlık om ı~.lJJ,' lJı yjıldr 
c karnyou, tuıık ve harp 
Jt1vdztrn, im u e J lrul~tir. 

Almanlara göre 
Muharab31er .mJvaf · 

f akiyatla d ~.,a ,n e~ıyor 
lhrliu 14 A. \. - Al 

· rutta t~b!i,tı : Kırımda kıta 
farımız l,. erç şehrinin çok 
yukmiarıııa vıırnıı~ uuı~? 
ın .ık~u Jırtcır. Ş~ ı .r ve h 
111 .uı Al nJrı top1Jrııııı1 

ate11 altın hdır. H ıv .ı kuv 
vc:tletımız StvrlStop'l y..t.
Kınırı 1Jkl s.ıtııl ·b..tt ır/ula· 
rmı nu ııır~:ı.>J dı~ı uıra~· 

mı1 ur ve tam ıs&bel1ı ltoın 
lı.ıl.ır..ı hm .mdukı ınıl

hicn USl{c:r~ La:>isalı tıılmp 

VJ o:Lı _, >J 1J ıkı iıc 1r~l 

g~ nıs U..ltır.ııı~la ·uır. Ktm; • 
t rn kJ~ 1 1 !{ J:j kıt .tları 

u,jfhl~ 11.ıv .l lıu~uml.lı·ı 

y..ıpucnı~tır. D.>Jtl Cdpau:ııa 

t "' ıuı1·Jn,·d,1: uı· 
rıılihıın muvaff ..ık y ·Uc:r el 
de ediluııştır. 

mutat{ tela ınıı ıt.:ıır ın s :· 
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Şundan, bundan Tahran elçimiz 
Kt>ndil.-rini, ölçülü, hır 1 Dün vazifesi başı-

bh tutanlar daimu mesut· "it' 
turlar. lhtiras1nrına kBpı · Anku~: f~A'.A.- Tah 

Japonyanın en 1 Kız Enstitüsüne 
kabarık bütçesi Kayıt ve kabul 

lıp başk.tlarmın sırtındHn 
geçinmek isliyenler hn zn ran Hüyük Elçiliğine tayin 
man bedbahtırlur. edilen eslıti Varşova elçi· 

Vicdaıı: her dilde en miz Cemal Hüsnü buglin 
kuvvatli bir kelimedir. kii torosla vazifesi başına 
Vicdan; insanda iyilikle harekot etmiştir. 
kötülüğü ayıran kudret ve Erzincan fe~ketze · 
kabiliyett..dir. insanlar; iyi delerıne t(ızılavın 
ve fena bütün yaptıkların· r! 

dan dolayı her şeyden ön· yardımı 
ce, vicdanlarının hükmü Ankara 14A.A.- Er 
karşısındadırlar. Vicdan; zincan mıntakasın~ki zel 
iosanlarJa öyle bekçidır zelelarde fwleri harap olan 
ki; hiçbir harekatı gözün· vatandaıjları yerl"tirmek 

.. den kaçırmaz. için ~kızılay merkezinden 
Hodgam ve mağrur 300 çadır göwderilmiştir. 

bir zeııgin, insafsız ve gad· Bundan başka ~ra, ilaç 
dar kahya, merhametsiz da yollanmış, hastşların 
hır tacir, insanların vere tedavisi için icabedeıı bü· 
ceği hükümlerden belki tün tedbirlttr alınmııstır. 
ka"ııımak imkfuıını bula M 11" p· 
bıJirl~r, fakat; vicdan de İ 1 ıyan~~ 
nen susmak bilmiyen ma llUGÜ~ ÇEKıLlYOR 

' nevi St'aiD vereceii ~man· Milli l'iyango bugiln 
sız karardan asli kaça · saat 17 da Aııkarada resim 
mazlar. 

sergisi binasında çekilecek. 
Vıooan; günah işlerken v e b u ç e k i 1 i ş 

herkese suçunu gizlice fı • safahatı radyo hıraf ından 
sıldar' fenalık ya parken naklen n"'1rediledi 1 t'OOk tir. 
onu gözettiğini aniatır. O 
nun ıçındir ki; vicdanlı in Piyangv bileti alıırılar s ıat 
tıanlar kötülU.k yapamaz_ 17 de radyolarının başın 

da bulunmalıdırlar. lar. 
Yalnız; keııdıni, mide

sini uuşuneıı, şahsi meı fa 
atini mensup olduğu sos· 
yeten.n zararında arıylin 
kımseler, vıcdansız malı • 
Ulklardır. Çünkü; susmak 

... bılnıiyen vicdan sadalarını 
hoğmaoıkça kölülük yap
mak müınkün olamaz. 

llununla beraber; vazi· 
femiz, vıcdansızlardr n ka· 
çınmak değıl, onlarla mü 
cadele etmektir. 

Ş. OGUZ 

lskenderunda 

Yugoslavyada 
ÇETE MUHAllEBELElU 

UEVAM EDJYOH 
Iludap ·şte ıs A.A.-( )fi 

ajansı bildıriyor: 

Yugoslavyadu çete ha 
rekall devam etmektddir 
20 bin kişi kadar ~h 
min edilen ve cJ{lğlarda 
kendilerine yer bularl;l,k 
g6)Cıı~leri muntazam kuvel 
ler üzerine mitralyözlerle 
lıücum eden bu tedhişçiler 
arasın ia Komünist ıpüte 
fekkir gençler ile sırp çete 

Parti kaza kongresi leri bulunmaktadır. Geçen 
bugün yapılacak larde Halgrat civarında ya 

ıskenderun l,arlı· ku•ıu pılan çarpışmalar 6J sa.At 
.. ......... sülınüftür. 

kongı csı bugün Parti n lü 
fettişimiz Fahretti.ı Tirid· · Bulgaristan~ ı,aJ.Yıanca 
'*lu tarafından açılaeak ve 1 ~orya 1~ A.A. Alımın 
kaza ldare Heyetı ~ıle • 1 yeni bir karara kört-, Ur· 
cektir. Pazartesı güuü de l ta mektepltırdde okunulan 
Dörtyol kuza kongn·si ya· ' yttbanc1 dili ·r arasına ltal 
pdaca~~ır. Parti l\lüf~ttiş:. \ ya&nc ı da ~onulmuıştur. 

- m z UöGrty~I konK·rı~ın~en 1 Hütsir.gerin çantası 
sonne u:c.mıılep vı hy,.tıne I d 
eidrcektir. ' bu un u 

Kongrede bulurınuık 
üzue Valimize Parti Ht>i· , 
simiz bu sabah Iskenderu· . 
nat gitmişlerdir. 

Mesut btr evlenme 

4 ay için 3 milyar 
800 milyon tahsisat 

istendi 
Tokyo 14 A. A. 1 

HükOmet t parUlnıentodan 
yeni yılın 4 ayı için 3 
mılyar 800 mi\yon yenlik 
harp tahsisatı istemiştir. 
Geçen ilkbaharda k>ıbul 
edil~n bütçe: Japon tarihi 
nin ~ kabarık harp büt
~dir. 

Japon ~iyasi mahfille · 
rinde. Amerikada bitaraf. 
lık kanununun ~vinin 
denfaJerdeki vaziyeti de -
ğiştirect'ği ve HuzveJ tin 
~rp #>iyasetinin tm~vibi 
şe"linde tşlakki edilmek
tedir. 
JAPONYADA ENOIŞE 

ARI'fl 
Tokyo ıs A. A. -

Amerikada bitaraflık kanu 
nunun değiştirilmesi Japon 
yada vaz:yet:in vahimleşti
ğine bir delil sayılmakta 
dır. Bu hal, Amerikanın 
harbe gireceğinı gösteren 
bir barometre sayılmakta· 
dır. 

Alman kıtaları Ho
roıilof a yak)"~ıyor 

lit1lin 14 A. A, -
Almcuı AjflDSJ bildiriyor : 
Qmup mıntakasında mut· 
tefik kuvvetler Voroşilof 
şehrine yakwşmaktadırlıır. 

J}ogr,lz ~vz~mda Ruslar 
tarafından inadla müdafaa 
e&il~n oıülıHıı :\l()ktalar 
ele ge<;iril!!!iştir. 

av fiatları 
HabAY fil,ll Münı.~ 

Komisyonu RiyasetindeQ,; 
i..-1 l-941 (;ünlü top 

lantıda ç1y fiatınm paraken 
de 88bşı Dokuz Yilz elli 
kuruş kabul edilmiş iken 
bir yazı hatası olarnk Se · 
kiz yür. elli kuruş ihln e 
dılmiştir. Keyfıyet tashihen 
ilan olunur. 

V ERGi VE HESIML~
HIN TAKSiT MÜUOEl'

LElU 
Belemye Reyasetinden: 
lldediye vergi ve re

simlerinin taksit müddeti 
ikine\ teşı:iıı 1941 a~ı ni· 

hay etinde bitruig '>lacağı.ndan 
ger{sk haliye ~ ~ 
s.melere ait vergj.lerini iş-
1.u müddet zarfu;ıda öde 
nıemiş bulunan mükellef· 
!erden reuısile birlikte tuh 
s·ı edileceği iUln olunur. 

Ne§riyat Müdürü 
SEIJM ÇELENK 

C. H.P~ Mail~ Anblkva 

Albay Ahmet Tan~ 
Kızı Buyan -Emel TaDIUi 
ile ll ay Kemal ipeğin 
oik1lh töreni evvelki gün 
öğleden sonra Belediye da 
iresinde ve seçkin bir da 
vetli kütlesinin lıuzurile ya 
plmıştır. (;enç çifllerin dü 
tüm\ bu akşam saat 21de 
Halkevi salonunda yapıla 

kbr. saadetler dileriz. 

Vişi 14 A. A. - Ces . 
zairdt· ki ttıftişteu dönı·rkon 
tayyaresi kazaya uğraya -
rak men Fransız Harbiyeı 

Nazm l;enrral llüuingerin 
husutai çantası ~aza ~CJiİR..O 
yakın bir yerde bulunmuş 
tur. Bµ ç.antuda generalin 
teftiş esnasınc.IJ uldıQ;ı mü 
him notlaı vardır. Gene • 
ral hükumete mufa8SHl ve 
mühim bir rapor verece~· 
ti. 

Musolini:,in iaziyeleri 
Roma 14 A. A. -

M~soUnf.8F~at~ız ÖevTet 
2 

Heisi Mıır*l Petene bir 
T~raf çekt!rek General 1 

1 

Hüts~rin ölümü dola>'ı· I 
sile kendisinin Vf'! Italyan 1 
hükumetinin teessür ve f 
ta ~ · b~r.WıiJl,i/. 

Kız Enstitiisü Müdürlü 
ğüadtm : 

Akşam Kız Sanal Oku 
luou da ihtiva etmek üzere 
Antakya Kız EnstiUisU açıl 
mış, kayıt ve kabul mu 
amelesine l~lanmıştır. 
Enstitü ve Ak~m binası 
lskenderun caddesindeki 
lsmetpaş.t ilkokulu bina 
sıdır. Ismetpaşa ılkoku 
lu da ~im<:Cki Kız Sanat 
okulu binasma np.IQedile· 
cektir. 

Enstitü A-Asli kısım 
U- Özel kısım olmak üze 
re iki kuumdan müteşek· 
kildir. 

1-Asli kısım; Hu kıs 
mm tahsil müdQeti S ~ 
.nedir. Bu müddet zarfındcl 
hem orta talıs.il hem meslek 
tahsili verjlecjdir. Bu kıs
m1:1 ilko"ul mazunları alı 
nır. 

2- Öm! kı,aım ; Bu 
k:Sınııı tahsil ımjddalı .iki 
senid.ir. llu kısma orta 
okul mezunları alınır. 

Gepç kızlıırıınız için heuı 
umumi hem ınaııleki talı· 

sil veren bu mijesseşe hak 
kında fazla tafsilat almak 
isteyenlerin okul id~rfi6ioe 
müracaatlaı ı rica olunur· 

K~bul şı.rtları : 
Asli kısım içm ilkokul 

özel kısım ıçin ortaokul 
dip'oması, hükumet tabi· 
buıden alınmış fotoğraflı 
sıhhaı rap:>ru, trahom k:l 
ğıdı, hüsnühal kağıdı,6-9 
eba1.1ıııda 6 adet fotoğraf 

Talebe kaydı hergün 
&ıaat 8,3J dan saat 17 ye 
kadardır. 

11-15-17 

Hayvan sergisi açılacak 
VE l'El.{1 t<.:K V1 Ü L>U ilLÜ • 

GÜN HEN 
Vilayet bayvaııcılığmı; 

teşvik etmek üıere Viliyet 
mşrkezinde 28-12- 941 
pazar gün at ve sığırlara 

mahsus bir ehıi hay ıan 
sergisi açılacaktır. Iyi hay 
van yelijlireıılııy.-e tevzi 
edilecek mükAfat mikda· 
ri!le bu husustaki ~pum 
bıldhare aynca netredile 
c~ktir. KeyfiJet şimdiru,n 
ilan olunur. 

Tarla bahçe 
• ev ıcarı 

Hatay l>Qft~ı~uıdıuı 
1 • Zeytuiye Hmşti-

yanköynde ,metruk cem · 
an 21,S hektar mesaha
sınWıki 39 parça tarla, 
halı~ ve bahçeli evin üç 
ee.nelik icarı açık artbrma· 
ya. kor.ıulmuştur. 

2 • S~nelik m.uhamqıen 
beqeli 515 lira 50 . kµruş 
ve üç .senelik muvakkat 
teminatı 116 liıadlr. 

3. ~~ 11·11· 

Portakal 

lacak~ 
Hatay Defler.d:.'!:.:..lt 

Vakıflar kÖJ.~~ ~ 
der Ba\ltacıy_.o ~...,.,.. _j 
ten metrtlR ~~ ... 
senesi 5000 a~et~.ld' 
ve 50 adet ıııa~ 
tışa ç1kanımıP· f41 ~ 

ihale .. 2?_-ı_t:.~ 
şembe iunu Y~~ 

Muhammen 
lira 50 kuruş ye :ı 
teminat bir lir.B ~," 
tur. )J"'" 

T~ip old1"0 

darlığa müra~aıı-r' _,.,. 
ilan v$18ır 

lar alana aittir· g6 

1~, 18, 2Jb, ltt.'' 
Tarl ve 

icar4 ,,,.;· 
tIATA Y DEFfEfd)_ J 
Gl DAN ·~t 

l-Kurtdere8
1 
B IJ'~ 

metrUk cem'aotl ~~ 
12 ar 49 Sn. ıne fO , 

ki 24 parça wr!• i~ 
çe)erin üç şenel$.,,'..;, 
aırturmaya J<o•u ull,,....-_.., 
2- Senelik oı Al'fı 

beqeli 407 li~ıo,&a 
lik muvakkat te jl 
lira .;9 l\U!"Uflur· ~1""' Jl 

3- Muazyetle ,,-_ 
941 per~be ~fi 
10 da U ·f~b.ırll 

' 


