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S~YISI 2 KURUŞTUR 

~mık Ovasuıın Asırlık · Derdi 

~'!lazlii~paş_a» Dalganı 
~~ayet Dün Tarihe Karıştı 
lJ~lerce yıl Amık çiftçilerirdn mal ve can 

kd~şrnanı olan bu ölüm kaynağını ortadan 

D~~ırrnak Cümhuriyet idaresine nasip olmuştur 
'di~~n dün binlerce halkın iştirakıle yapılan merasimle tahrip 

~en, Valimiz Sökmensüer bir nutuk söyliyerek bu bendin 
~iJİ1 ~lıııasını daha hayırlı işledn lakib ed,~ceğini müjdeledi 

9ılerı Milli Şefimizle Başvekilimize Min-

~- .\sırtar net Ve Şükran Telgrafı Çektiler 
~ beıaaı da.nberi Halayın / I>alvunın yikılaCllğı ha Derin bir heyecan \'O 

Ilı ' eı.11 ı\.ınık < >vasının beri duyul uncu şehirden, sevinç dalgası içinde seyre 
'la~ Vt' rnal düşma köylerden ve hatta bütün dilen bu tarihi rnruızara 
<ı~ ,, .~~hud "MazlO.m· civar kazalarla nahiyeler· karşısında dııvul ve zur 

11 
larihe Yanı nihoy.ıt den yiizlorce vatandaş Dal nalarla eğlenen köylülerin 

~ lıtıp._llt kurıştı. yana akın etmiş, bu tari- duyduğu sevine görlilecek 
J tturıı h· Otluk devrinin hi günün kutlanmasına bir hel almışb. Demir, 

tı ı.. 1t f ernı ·1 . . . b l h 
~bk "lr irati anı e verı iştirak t~ylemıştır. eton ve taş parça arı a 
it ~ul'lll Yaı.a dayana• Saat tam 15 te Vali- vaya fırlam~a devam e 
~Ilı~., an ;e adına "Maz miz Sökmensüer, Tuğge- derken akşamın yaklaşma 
)ı' U ,()lllnı alyanı deni- nt:ral Kunadlı, mülki .ve sı üzerine halk ve köylü 
~ 111ll~ . . kaynağının hSkeri erkan, Kaza ve ler yavaş yavaş buradar:: 
~ r ~~ ıçın Şimdiye ka Nahiyelerden gelen Beledi ayrılruş vu merasim bu 
J~ ~ı r~e kilo n~ürek· ye ve Parti ~rkunı Dalya 
;~Ce ~ıl,nı·· suretle sona ernıişıir. 
~ ~·~ ~ıun) ~' kilomet na gitmiş ve merasime Dalyanın ortadan kal 
~·~Qıı ... ~~Unda yazı başlanmıştır. dırılmaeı işi bir ka~~ güne 
•L l\tı. ,.,,ı ""'sayısı beıı·ı ol · l 
'4'1 1"ı..~tşaf Dinaruıtler ate.ş ennıe kad.ır sona erecek ve kil 
h~t ~"r b.üyüklüğim· ·1en o .. nce nıevdanı doldu- - k h · · ta ı llM: .. 1 \1e ı u ., çu ~ ası ne rımn run na 
'lı~~~&e rı nıiş, fakat ran halka hitaben kıymet- iş\ de bu suretle başlmnış 
~ \""'Otlllk bu iş ne li bir nutuk söyliyen Va olacaktır. Bunu da Amık 'S s~evrinde ne limiz Sökmensüer, asırlar bataklıklarının kurutma 
"~ ki 

1 
"medeni,, ca Amık çift<;isinin kam işi takip edecektir. Balak 

~~"1 dia . ederek nı sülük gibi "'men ve ııkların kurutulması için 
1 ho~ ~ " getıre~ini batuklıklarm ana temeli o- ilk tertip olarak 5 milyon 
'll'tt, Q' eden müstev· lan Dalyanuı bir tarihçesi· lira tnhsis .. eJilmiş bulun 

l~· nasib olma· ni yapmış, yüzlerce yıl maktadır. 
li.tıa ijltıh~ . sürüncemede kalan lm i · Köylü ve çiftçiler Valya 
,,~da. ,e: •dare!linin şin nihayet Cümhuriyet mn yılcılmasıııüan duydukla 
~n.. ~ Usündeıı ve hu'"kOmetı'nı"ıı hayırlı bir · 1 · · ~1'1 '<q~aı... >'ıltt rı sonsuz sevınç ~rrnı ,,, ı -
~~il ka Par~ilsını11 kararile artık ortadan kal lj Şefimizle Başvekilirni1.e 
~l ~cq1k lılnıJl.Sından dırılacağını, bu mühim 1 ve Nafıa Vekilimi:t.a ı;ek-
~ d~ Ovasıqın bu davanın bnşarılmasında tikleri minnet, şilkran ve 
'~•· •tııılb .... 'hıının ortudaıı · ı·ıı '"' f t · t 1 fl 1 t · '~ ~IJ~ gözbebeğimız ı i e azun e ga an e arze mı~ 
t~lliı Sö~da Çok.kıymetli lr önünü ile lJaşvekiliıııiz lerdir. 
lhh,·-~ h'l llletısü.erin y Uoktor Hefik Savdamm Akşa:n mülenhhit Ce· 'lflliıq b·' rueı ~· .. ı O· ,, 

li ır r ~ wmusı göst...,rdikleri alilkayu miıı· Jfil tarafıııdaıı bu uğurlu 
~l~ içj~l .0~ namıştir net ve şükran hislerini a işbaşı şerefine furlim otelin 
b~l'j IÇiQd Çalışan Vt· çıklamış, halk için çalışan de bir yemek verilmiş, ye• 
~~'t 4nk:n doğan Cüııı halk hükOmetinin btA haşa mekte valimizle askeri ve 
lllı~ ba~tcl~li11in halk nsım dalıa başka ve mii mülki ('rkRn hazır bulun· 
~I! r.· Uvlli A'ı bu iş A- him eserler takib edeceği· muştur. 
L. \'lftr•' lUıJak· =~~~=~~~~ ijıt \'ı iç· 1 köylü ııi mijjJeliyerek hoyecanla 
~, b~illıet I~ ııaha biçilmez alkışlanmıştır. Bir Alman Ba-
k •r ba' llklı ve h k' utku miıteakip hazır· 
"'-ll~ Ytanı a ı h f' ~L. h. İçlnci· Olıuuşt~r. lunan büfede duvctlilerle Sin eye 1 
r·A t.1~,ı.. l ır 'ki, du··11 halk V"' kö'-'lülere Pus•a, D A k ld ~ ~ .,... ~l >< " ün n araya ge i 
lıt, ~YlU v jlııan binler· limonata ve aynın ikrıın1 Istanbul 16 A. A. -
l(jt ~11_'lı Yu.ve !Jelairli, bu ı edilmiş, bundan sonr~ bat 

eıııh· anın Y k 1 1 . . a· 't' ~h . .''' hfoy . ı ı ması lıyan ılk Uıhrıp, ıııamı ı 
~ lçinı.le ecdlllı bir se· asırhınn yıkumadığı bu ö· 

Jctttl:~C<>ikun leıahii lilın knyn-ığmı lıavayu u 
~. çurmap batlamıfbr. 

Ankarayu gitmekte olnn 
Alman matbuat heytllİ 
nu s.ıbah şehrimiz~ gol· 
ıni;ıtir. Alman matbuut 
mtldürünün bafkanhğıııda 

-
Hitlerin sulh 

taarruzu 
İngiliz basını buna 
ne cevap veriyor 
Lorıdra 16 A. A, -

İngiliz gazeteleri, Hilleı in 
son sulh taarruzunun mu· 
vaffak olact,ğı fikrinde do· 
ğildir. Ilu sulh teşebbüsü 
ne cevap olar.ık tank v • 
tayyare im alfttıııı urttı rını.ı k 
lazım geldiğini ileri siir -
mektedirler. 

İngiliz matbuatım. göre 
sulh için yeg-d.ne çıkar yol 
Hitlerin kayıtsız şartsız 

teslim olmasile mümkün 
olacakbr. Çünkü, Amerika 
da bitaraflık kanununun 
tadilinden sonra büyük 
bir hezimete uğı'ltynn 
Hitler şimdi böyle bir 
sulh teşebbüsüu .. girmiş 
tir. 

Yine lngiliz bası:ıının 

uıütaleasıu,ı gör"', \lm ın 
lar Rus cephesınde b'" yük 
bir hazırlık yapmaktadır -
lar. Bu hıızır'ığı müteakip 
yeniden büyük bir lıiicu 

rııa geçeceklerdir. 

Pariste 
Kömür kalmadı 
Pııris 17 A.A.- Paris 

vu bölge~imleki hav l gdz 
lannın bıından sonra biraz 
daha azalacağı, h..ıtt ı ya
kında birdenbire kı•sil e& 

ğı haber verilmek t dir. 
Çünkü bu bölgede hiç kö 
mür kalmamış gibıdır. El
deki stoklar 8 gün sonra 
bitecaktir. 

Diğer ta~· aftan ) 1uri:; 
şehrinin altındaki yer iıstas 
yonl&rından bir kısmı l:..ığ' 
vedilerek elektrik surfiy .ı
lı tahdit olunacaktır. 

Alman-Fransız te
masları 

Vişi 16 A. \. - r;.m • 
ral llütsingoriıı cen ıze tö· 
reni için buray.ı g(~lnıiş 
olan Alman bıiyük elçisi 
ile müsteşar. ve nıiilareke 

komisyo m ikfs,ıt şu'J s· 
şefi bu ·1bnn h ılft V şi 
de idiler. Ayui ws'le ilo 
gelmiş olan il •ly:m heyeti 
Vişiclen uyrıtmışlır. Almaıı 
elçisine i\1..ıreş ıl Prhm ve 
Amiral Oadnnla görüşm<>k 
fm;atırn v,•reıı ikı ziyafet 
dışmdn tam munm:ıiele 
siyaı>i hir glirüş•ııe dene 
bilect>k başka bir müzakP 
re olmamıştır. 

o.an hoyetetamnmış birçok 
yazıcılar dahil bulunmak· 

1 tadır. 

dazartesi ---Abone şartları ı 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Y1'h~ncı memleketler,• 

8 lir• 
llAntarın her ltalima

slnde il 5 kuru, ahmr. 
Ücret paffndlr • 

GOnO geçen' s11yılar~ 1 
10 k ruştur 

Japonya mü
him kararlar 

arfıesinde 
Parlamaııto fevka
lade toplantıya ça

ğırıldı 

Tokyo 16 ı\. A. -
l hriciycmin gazett-Sİ ohm 
••Japon l'nyrnis ,, gnv·tt-si 
parlanıe:ıtonun fevkaludc 
olarak toplantısını uz:ık 
doğuda şimdiye kadar ya 
pılan en ön.'!rııli toplantı· 
!ardan biri diye vasıftan • 
dırmakta ve pısifık mu • 
kad:ieratının belki de bu 
görüşmelere bağlı olduğu· 
nu ilave etmektedir. Gc..ze 
e bu lıusust'lki ya~ı:iında 
l>ilh.tssı şöyle diyor : 

" - IJu pah trtesi B ış 
vekil General Tojo ile Ha 
riciye Xazm Amiral Togo 
ve Bahriye Nazırı ~imala 
millete hit.ıb edince anla· 
şıl cuktır. Bütün cihan Ja· 
ı).)nyanın her şeyd,m evvel 
bilhassa keldi menfaatle· 
rile pasifık menfaatlerini 
müdafaa etmeğe karar 
vermiş olduğunu öğrenı~ • 
cektir. Kabine millet Ve· 
kıllerilc uzu ı uzadıya isti· 
ş ırede buluııdLiktaıı sonra 
v.ızifesin· yap1c •klır. Çm 
harbi milleh 26 milyarlık 
fedakftrlığ"a rualolmuştur. 

Fakat millet yeni fedekAr· 
!ıklar yupmağa <hı azmet• 
miştir. 

Ruslara göre 
Almar. ilerleyişi dur 

durulmuş 

Kuyhi~f 16 A. A. -
Tıılayı hiicuınla almak t& 
şabbii~ü /\im tdlara 10 gün 
i~·inde 6 hin üliiye nıalol· 
muştur. Bır~ok yerl~rdn 
Alm ın ilerleyişi durdurul 

' mu~ haşka yt-rlcrd 1 dP. ya· 
v.ışl.tnıış~ır. Almanlar şim 
di Tıılayı uzun menzilli-top 
l ırhı dövmekte ve yeni 
takviy<' l\ıhları g•~tirmek • 
tedirler. .... 

Rusyaya Afgan yolile 
nakliyat 

1 ondre 16 \. A . 
\ı:ik"ri malı fil lerdrıı L>ildiril 
dığin • göre, Husya ic;in 
iaş yo'luımdan hiri de 
AfJmİ lan lududu bo 
yunca kı 1.ı arı.ık giden bir 
in · ı::;ı. lık c;;ki ve 80J 
kilu.nelrc uzunluiwıdt 
ki yoldur. 



Aıusın(: 

.. MazlGmpa
şa .. nın tarihi 

llalep umumi ~kcıisin 
de bir bataklık kurutm·ı 
tı•şebbüsünün 27 inci yı - 1 

lındayız. O tarihi vakayı 
o vakit encümen katiui 
olan ı\laııtıkçı oğlu Abdul 
lah Sabri yani şimdiki Hu 
tay Hususi ~luhasebe mü
düı·ü Yılmaz Dokuzoğuz 
pek alil hatırlar. Vali Ce -
HU beydi. ViHlyet idarele-
ri l\anunımun veı diği sa
Jıilıiyeltcn istifade edilerek 
Aırıık batuklığının kurutul 
musı iııııiydZ\ isteniyordu. 
Pcı de arl asında kiler kuv
vtUi idi.Fakat vatan ve.ha 

t kı katseverler.; eksik ol!!!a 
ı:-ııı " kurutalım fakat dev 
Jel hesabma, hususi l\luha 
hasebe adma ,, dediler ve 
i~· yüz.ünü te~rih elliler. 
.Meğer .Mazlil.ınpuşa dalya 
m denilen ve kum 1 ar yiik 
seldik~e yükselen dalyan 
ortadan kalkınca heKtar -
larla HrHi kendiliğinden 

~kuruyacak ve imtiyaz al-
mak isliyeııler dıılıi biı; 

yoktan malikaneler kura 
Cdkmış. O vakit !\1eclisle 
müııakcışa lar uzadı ve ne 
ticeııiıı Jı11ı:;u~i idare lehine 
neticdenect-ğini ve kendıle 
rin n nıirastan mulırum 

k.ılacak urıııı anlayınca 

peıde uı kusıııdaki nüfuzlu 
cıler bir ) ıJdır un sür utıle 
lıanuııu tadıl eltirdıJcr ve 
salillıiydı mecr sten a~dı . 
J;ır. 

U zaman, bu zaman 
lıu d:ılynıı işi süı ündü 
l.İurdu. Ut>r haldt· bir za 
nuıııl.ır da içiude mandalar 
scı irılıyer~k '27 yı da Lm 
nwc(•ı-uıun <:il si du du ve 
eıı ıııhuy~t bu dalyanın 

yıldırılar<ık luı ihe kurışma 
sı < :nmhuriyt>l hukuıııeli -
ııin S,ıyııı Vaı:si ~· Sök
mcıısı •cre mısip oldu. 

IJ ır.sı 27 yıl önceki 
bahçeh.:1·111 yeşermesine. 

(,( L 

BÖLGE LİK MAÇ
LAR! 

C. H. Partisi 
İskenderun kaza ida 

re heyeti seçildi 
Cümhut1yet Halk Parti 

si lskenderun knza kogre
si evvelki gün Valimizle 
Parti Müfettişimizin iştirA 
kiJe yapılmış ve kongre 
geç vakla kadar devam 
ederek dilekler okunup 
üzerinde münakaşalar ya
pılmıştır. Dileklerin 'tespi -
tinden sonra yeni idare he 
yetinin şeçimi yapılmış ve 
idare heyetine aşağıdaki 

zevat seçilmişlerdir : 
Doktor Talat CivelPk, 

Nuri aydın, Abdurrahman 
Mursal, Cevutıt Selı;uk, Ha 
yan l"igar Kaııadh, JJostaıı 
"lercan, Ali ~lhum Dev
rim. 

Kuza idare lley·eu He
isliğin ~ Doktor Talat Cive 
lek, 1 lalkevi Heisliğine Nu 
ri Aydın ve Muhasipliğe 
de Ali Şelhum intihap o 
ıunnıuşlurdır. 

Yeni Jdare Heyetini 
tebrik eder, muvaffakiyet
ler dileriz. 

Bu{! ün Dörtyol kam 
kongresi yapılacaktır. Va
limizle Parti ~liifettişirniz 
kongrede lıuluumuk üzere 
bu sabah Dörtyola gilmiş 

!erdir. 

Milli Piyangoda 
ll<ramiye kazanan 

numaralar 
~lilli Piyango evvelki 

akş trn saat 17 de Ankara 
sergi evinde çp,kilmi~tir. Bu 
\:ekiliştu kazunan numara 
Jar şuulart.lır : 

20 bin liralık büyük 
ikramiyeyi 393849 numa
ra kazanmıştır. Hı ar bin 
liralık ikramiyeler de 
198117 ve 251048 ııurna
rah biletlere ç-.ırpmıştır. 

5 bin Lira kaza 
nanlar 

11093, 216787, 266922 
329975 

2 bin Lira kaza -
nanlar 

:;on lıeş rakuıııı 33741, 
55131, 12565, Hi206, 
6322 ' 66871. 72430 
76'lb7, 81580 ve 91539 1.ı 
nılı yetkııcn nunıart.lur 2 
şer bin lira kaıanımşlanlır. 
10-0 LIHA KAZı\NANLAll 

Sun be şı-.ikanıı 17 26 
1~57 \ 25091, 28 76, 
37432, 38491, 38581, 
44619, 50678, Vt' 99537 

Bü g{: lik nıa~· hıı ııın de 
"nın euilınel\lt>llir. Diiıı 
l.erıçlik i · ışlas!ı d ,ı kurşı 
lcışuıı Aııh l\)H - l. lrnııde 
ı ıııı Ct m;lik ki· plt!ri ura . 
tıımla yapılan ına~·tu 1 2 
lskcnclı run varp gdmiş 

İS" de puv~ın ıtib 11 ilt> ıııii· 

savi kııldıldar ından füıü 
nıüzdeki pnzar giirıii yeni 
lıir mu~ yupılması kurnrlıış 
mı~ııı·. 

• ile nilıayelhmeııltr 1 ~ O 
er liru ıkr.ımiyc ul .. c.ııklar 
dır. 

Veygand Vişide 
Vişi17 A.A. - Frıınsmıın 
şimali Afrikutlaki frvkala 
ele dt luge~i general Vey 
gaud layvnre ile humyu 
gelmiştir. General hlildl
tilo miizakcrclcrde lıulun ·ı
caktır. 

Son dört rakamı 11 ı9 
V" 9 i59 ile ııilıayctlı nen 
bilı•rler beşer yiiı,, son iiı: 
r.ıkanıı 260 la nihuyetlt•ııcıı 
biletler yü1.er, son üç raka 
mı 578 it• ııilı.ıyetleneıı bi 
Jetler 5J şer lirn ilmırııiye 
alacaklardır. 

Bundun tıaşku s n tek 
ruknmları 3 veyn 5 le niha 
yellenoıı lıilntlor dt• 2 şer 
lira amorti alacaklardır. 

Havalarda 
lngiltere üzerinde 

Londra 16 A .. \.- ln· 
giliz hava tebliği : Az mik 
tarda düşman tayyaresi 
İngiltera ve lskoçya sat.il
lerinde birka\- şehre hom 
ba atmışlardır. Hasar ha 

,ftf tir. 1n~an zayıatı yokl ur. 
Almanya üzerinde 

Londra 16 A.A-lngi· 
!iz hava kuvvetlerine men 
sup bomba ta~'yareleri bu 
gece Almaııyanın şimal ba 
tısmduki hed~fleri bomlıa· 
larnışlardır. 

işgal altındaki Rus 
şehirlerinde açlık 

Londra 17 A.A - Al· 
maıı işgali altındaki rus 
şehirleriı 1de aı;Iık ve sefa 
let lıaşgüsterm i~tir. Al 
mau radyosu dün akşam 
ilk defu olarak Almanvada 
ki gıda maddeleri öık;nlı 
smı itiraf eylemiş ve Al
man işgali altındaki şehir· 
ler ahalisinin ~çlıktun öl 
meğe mahkum bulunduk 
tarını, çiinki.i Almauyaıım 
bura halkına bir 'dilim 
ekme" bile veremiytceğini 

süylemişlir. 

ilan 
Vakıfluı Müdüriyetin i...n 

Vakıflar idaresine ait 
Büyiikburç ve Alakent köy 
l'!rinde mevcut 1796 kilo 
dana zeytin ile hastahane 
civarında eti vakfına ait 
bir tarla ve yeni cami ha-

rımınde fevkani bir bab 
odanıı1 941 senesi icarları 
u~ık artırmaya çı kanlmış· 
tır. !halesi 2 )-11-941 
peı'Ş:=ııbe günü saat 11 de 

v ıkıfl.u idctresindc icra olu 
nacaktır. isteklilerin mün· 
caallurı ilfiu olunur. 

11-14- 17 

ilan 

l Sivil Polis memurları 
için 13 add palto, 13 ta
kını elbise ve ( 13 ) uciet 
fötr şapkanın imal ve 
miHmyuası ıwık eksiltme
ye konulmuştur. bir takını 
elhis .. , bir palto ve uir şnp 
kanın muhammen ue<leli 
(50) lira, muvakkat temi 
nat (38) lira (75) kuruştur 
l~ksiltme 24-11-941 ta
ı ilıiııde Emniyet ~lüdür1ü
ğii l>in~umıda müteşekkil 

satın ulma konıisyonuııdu 
tiaut (15) le icra e<lilecol~ -
tir. Taliplerin, şurluameyi 
görm ::k u~erc üçüncü Şü
be ,\lüdiirlüğüııe ve ek 
sıltmeye i~tmik edecokle· 
rinde_ muayyen güu ve 
saalt.a komisyoııu nıüruc.ı -
utl.ırı ılfüı olunur. 

8- 11-17 - 2) 

Neşriyat Müdürü 
SELl~l ÇELEi\K 

C. H. l'. Matbuasi Antakya 

Çeltik ekmek 
isteyenlere 

Hatay Valiliğined: 
1- 1 942 Yılın da çel 

tik ekmek isleyenler!şimdi 
dPn ait olduğu kazalardan 
mahalli hükumetlere mü 
racaatla nihayet Kanunu 
evvel 941 sonuna kadtır 
dosyalarını ikm ıl etmele· 
ri liizınıdır. 

2- Dos}a muhteviya· 
tı vesi kal ar şunlardır. lsti 
da, kroki,ruhsaliye remiııiu 
tediyesini göstHren makbuz 
ile o yarin ı;eltik ekiminde 

zirai ve sıhhi mahzuru ol 
madığını gö~terir mahal.i 
çeltik komisyonu kararın
dan ve kinin bedeliniıı ya 
tmldııhna dair makbuzdan 
ilıarettir. 

3- ı\liktarı kati suret 
te teshil edilmiyeıı çeltik 
sahaları h.tkkındııki mii· 
raccat kabul edilıniyecek
tir. 
4- Krokiler ve komisyon 
karar surt:ti dörder nüsha 
olacaktır. Krokilerde kati 
huuullar ifÖ.Sterilmiş lıulıı 
nacaktır. 

5 - Kanunu evvelden 
sonra veki olacak ~'-eltik 
ekim müracaatları asla 
kabul edilmiyek tir. 

6- Ddkar başına 4 
gram kiuin beuoli öLiem ·k 
mecburidir. Binaenaleyh 
bilfurz 25) dekar çcltık 
ekecek kimsenin hir kilo 
kinin bedelini mahalli lıü · 
kG.nıet tttbilıi emrine yatır 
ması lazımdır. 

7-Z•r-Ji, fen i vesıhlıi 
icapl ınn suratle yapılması 

ve t hu'lıun lam zedyat 
muvsimiude toprağa atılımış 
olcnus ic.ıp ettiğinden bu hu 
susta ihmal va teallül 
edenler~ kunuıı ve talimat 
nı.ımc lıükfıınleri trtbik 
t.>diler~k ekim ruhsatiye::;i 
vm·ilmiyeooktir. 
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mış, kayıt ve 1;abL11şut· 
amelesine lıaşlail~illaSI 
Enstitü ve Akşufll ~jııde~1 

lsk nderun caddC!ı bill1 

lsınetpaş t ilkok01~1~o~~ 
sıdır. lsmetpaŞJ ,.ıo'1 

lu da ~iınd:kı l(ıı ı;ıetlıl~ 
okulu binasuıa uıı 
cektir. • 1; 1,ııl1 

Enstitü A-ı\d l I• oı' 
.. ıııııl"' , .. 

il- Otel kısıın ° ··tiR " 
re iki kısıındilU 

ıııu 

kildir. JJıl ~I' 
1-As.i kısını: 5 ~ 

··dJetı dJ mm tahsil nıu rfıtl 
nedir. Bu müddet ııı ~ tıı; 

ıı fll 
hem orta lahsil tJeı JıJ ~ı; 
tahsili verilecktir. : ırı all 
m..t ilko rnl ru:JZll'1 ı 
nı~ ~ 

2 - Özel kısıııı ; ı i~ı 
··Jda! I' k!smııı tahsil nıu or 

senedir Bu kıscııtı 
. lılllf· 1 

okul me:t.Lınları a ı jçitı ~. 
Geıı\: kızlarıruı 

1 
~i tııb~ 

umu mi heın nı~5 :CStl tı~~ 
sil veren bu ınu~t 11ııı1 _.,ı . ·ııı ~il"' 
kında fazla tafsı ·dıırF r 
isteyenleriu o~ul 1 

0ıı.ıll11 
müracaatları rıc.ı . 
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Kabul şvrtla~ı ·il~o~ 

·,~,o ~ıı 
Atıli kısıoı 1~ rlilo 

•• • O .al 
özel kısıın ı~:ııı t ~·fi 

dip!oınası, JıükÜ~~ıoJtJ~~ 
binden alıunııŞ 110111 4 

L1'•1 6/ 
Sıhhaı rapJrU, , cıdtı p 
ğıdı, hüsııülıfil k~ 10ıoaııl 
ebaJıııda 6 udel tıtıı'» 

'l' l L, j{aydl ı 1 ) u el)t; s ıat 
ııtaat 8 3J d 11 • , 
kadardır. ı 7 
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HAL 11ırJ 

r uııı '111,~ 
Bu akşunı 2 .. 
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21 Zeytill'Janesi 230 Ki. Kım:ıonhey 1 .ı.,. S rJlllııtıl~d~ 
diflde fi 

karıdtt tıf· 
MelrO.ldHtan toplanıp Jepo edilen Y~ rılfll 1ş 1 ı9 Z"yliııd·ınnsi açık Arttırın,ı ile s tlış.ı çıl~·' ıc -z4, 1 
1 ıa . . . (hll ' ı.tıf· 

, 11 V<' s u· m.ısr.tf alana aıttır. 1111,:.ı 111
tl' 

pazartesi sa ıt lu lla lJeflerdarlıkt.a yııP 1or.ıc ı 
liplerı 1 yuz. le 7,5 temiııallarilo hirHkt0

7
,, 

1~9,ız ~ 
13,1':// 

Diş Doktoru 

Salahattin Özal 1, ,ıı~t: 8ra 1 e 
Kurtuluş caddesi 204 nurrı ksbLI 

ayene hanesinde hastalarırı• 
mektedir . 
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