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B· KQ,O~de;;f~de 
lr rnoförümüz Bir denizaltı 
ı., .. ·tarafından batırıldı 

otar batırılmadan evvel mürettebat 

~itıkaru SA karaya çıkanldı 
_.g (il ıru1ı 145 .A.- Türk arasında bir denizaltı tara-

JıJP'" d ~ll.1kdıır tonilatoluk 

1 
oeU l~tı ı bo· e ~<Hürü Kara fmdan durdurulmuş ve nıii 

' 11t•· guzınct retlebatı fılıka ile lgvnea· 
5~ Ş1 ~ k.uras· an ~ıkarak 
ı1' ~ lllııle do" ulunııı tak;r>le il duya çıkarıldıktan sonra 

' rı ı F;tU g't t bir Denizaltı tarafından 
ı7~ ~f\eaua 1 nıekte i- top af eşile batırılmıştır. 
17~ A Ve ~1idya 

~ n~ara Hukuk Fakültesi 
ı7: ~tnkara 5 DGi, merasim le açıldı 
17' l .. kara u" . A. A. - "dd . . . (' l J I{ r. ..ıııversit . mu eıumumısı, .ene 
35 bıı~'İiııctkuıtesi , ~1 .Hu- Kurmay ikinci Heisi Asım 
.
1
e t:tıiı1d açılnııştı~e~ bıuası (;üııdüz. VekaletlerdPn :le ' 

~~o 1ıtıı il~ Üüyük ~1·ı çılış tö ri gelenler ve profesörler 
z4Z Qu, \3:

1si Abdül~ \~:t Mec hazır bulunmuştur. 
ı;~j a~da Şvekil D ~a ık Ren Maarif Vekili Hasan 
,Pr lllt, ('nı, Vekillo lor Hefık Ali Yücel Fakültenin tarih 

~ı tı lJ " il. p ,er, mebus çesini yapmış, medeni ve 
'lerı Uktor i' Genelsekrete içtimai hizmetlerini anlat 

tııt 1~ıl t 'ıkri ']"· 
o:ılg llaJıkt'I . uzer, mış, Ebedi ve Milli Şefle· 

Kuru gürültüden 
korkmuyoruz diyorlar 

Helsinki 5 A. A. -
D. 1. B, Ajansı bildiriyor: 

Ajans Sunta gazetesi 
yazıyor: İngiltere bize harp 
ila.1 edect>ğini ima ediyor. 
So\'yetler birliği ise sulh 
için bizi daha olgun bir 
hale koymak maksndile 
şehirlerimiz üzerine bomba 
Jar atmak teşebbuslerinde 
bulunuyor. Fakat biz Fin
landiyalılar böyle bir sinir 
harbile sarsılmayız. Son 
yıllar içhıde ·o kadar çok 
iztirap çektik ki kuru gü 
rültüJen korkmuyoruz. 
Bolşevikler bizi bitap ve 
bitkin bir hale koymak 
istediler. Fakat hakikattu 
ancak mukavemet azmimi 
zi kuvvetlendirdiler. Fin 
milletinin mayasi <;ok kuv 
veUidir. 

Bitaraflık 

İngilizlere göre 

Almanlar 

Fazla müşkülat çe
kiyorlar 

Londra 5 A. A. -
Almanlar Şark cephesiııdt! 
şimdi ısınmak için yeraltı 
sığmakları hazırlamakta· 

dırlar. Kırım hakkında 
nrşredileu Alman tebliğle
ri şimdi daha az kuvvet· 
lidir. Stokholmdan alımın 
bir habere göre Almanla
rın bir kaÇ noktadan Kırı 
ma geçmeleri fazla şişiril
mişti. Şimdi Alman efka
rıumunıiyesi Krec ve ' i -
vaslopolun zaptınm uzak 
okluğuna hazırlanmalda· 

dır. 

Ruslara göre 

Almanlar 
Henüz Kırıma gır 

mediler 

Perşembe -- . -
Abone şartları : 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Y hancı memleka tlere ~ 

8 llr& 
llAnl rın her Kelime

al 11don 5 kuruf alınır. 

Ücret pefindir . 
60n0 geçen sayılar 

10 kuruştur -
Alman tebliğ 

Y ayladağları 
bir noktadan 

geçildi 
Alman kuvvetleri Ka

radeniz sahiline vardılar 
Berlin 5 A.A.-Alrnan 

tebliği: 
Kırımda düşmun ce

nup istikanwtinde ohlu~u 
kudar doğu istikametinde 
de takip edilıneklodir. A· 
ruziniıı arzettiği hiiyijk giic; 
lünleJ'e rağmen yayladuğ
lalı bir noktadan gec;\lmiş 
ve Kar.ıdeniz sahiline va 
rı!rmştır. Hava kt1vvcllc 
rimiz Kırımua ~ivasl()pol 

Brıga ve Kerç Eınanlurıoı 
bombardıman etmiş ve luı 
rada bulunan gemilerden 
top Y"'kfın 10 bin toniltı 
toluk iki nakliye vapurilt! 
bir d,.vriye gemisi batır

mıştır. Diğer heş ticuret 
v.ıpurile küçıik bir Sovyet 
Krovazörü bombalarla 

0
et' ~ rnesı Baş ri ıninnelle anmıştır. 

aıııo ~ "'ıi\~ - -- -- -- ~-~ 
kanunu 

Kuybişef 5 A.A.-Sov 
yet sözclisü Lozofski, üiiş 
nıan kıtalarınm Kırımın 

hemen tamamını işg 1 et. 
miş oldukları hakkındaki 

Alman prvpaganı.lusım ya• 
[anlamış ve halen b rıııh 
ta Ağır ~·arpışmaların ya
pılmakta olduğunu uildir· 
miştir. 

' miihim !ı~sara uğramıştır. 

b~ı 1 '-~ı ııı: on liral ık Dr. Fikri Tüzeri n 
~llll y 

VJLLL' ÜLLı TAIJ ziyafeti 
A t:.HI 

Maı· tıkara 
'Yey SA 

/ 2 t:kuı . A • -
• ..ıı ~u ,6,941 etinden . 
11:ı11 'tıal'! l:ıf ı · llır. lllı k 1 1 Ve 4057 

ııctıı unun 
\'e ha a Salat . nuıcibincc 
bak ~IGtı •- 11Yet verilen 

ır v 41lllar 
iiltırıdaııe tın~.ı• n~n Diyar 
ııtı 11 lrak g ıstasyon
ltı l'ırıu kad Ve İran hu 
er~olunurı a~ Yapılacak 

~. dıleCck ııışll.!)ınu tah 
l~/11 194 ı Olan Yüzde 7 

yY'' ltıf:ş atlııın 20 doıniryolu is 
. ~'fit:~t, S ıni!Senecte ifası 
~ ı ~ lertıbı:on liralık 
d"tı ikinci t e .ait tahvil-

a~ · <:Şrın 
k;ıU:' a~·ııı 15 sabahın 

~ r Ynµ ı ,akşamı 
: harııuıı; acaktır. Talı 

Oo e beheri o ~nuha rrer· 
llıı. lira İtil>~ O, 500 ve 
~ • ütJ kı . l 
r ' Y•rıııib 

1
. Yme te 

. eş ık ve elli-
1 ah 

~. Vıllt•rin ·ı 
~~~ U k ı ltar• f t 
"lıt o t>aıı 1 ,.. •b ı 

euilrııişı· Jeş olarak 
~ it. 

~,~' e~ku 
.... l:iithır lahvilleı· 'l'" \' .,, ıu . ur 

~t'-~~e <> rıyet, nıerk('z 
!("' unıhu · , 

<.,, JI! CUıtıl r~yot Zıraat 
ve 1 ıurı~ t , ~et hını il l e lş,l~ın 

\::'• l! .'o .' a k, Türk, Ti 
,,"Q\~t ~ıyt' ler B 

Ve l<:tib anküsı 
ı ~tııa~ğı a~~ turafın 

t diğer gıhı arzu e-
ıle d Bankalar e t . va-

eının edebilir-

Ankuraa.a.- Cümhuriyet 
HliklPartisi Genel ekreteri 
Doktor fikri Tüzer bugün 
Şt-hir lokantasında Türk 
Uasın Birliği umumi kon 
gresi münasebetile bir ((ay 
ziyafeti vermiştir. Murah
f:aslarla Basın Birliği mü 
nıessilerini, Parti i(fare 
heyeti azalarını bir araya 
toplıynn ,.e samimi bir ha 
va içinde geçen ziyafette 
lluşvekil Doktor Hefik Say 
dam ile bütün Vekiller 
hazır bulunmuştur. 

l(ongrenin Milli Şe · 
fe tazim leri 

Ankara 6 - Basın Bir 
liği Kongre Heisi Husun 
Heşit Tankut, Cüm
hurreisi Milli Şef Jnönü· 
ye bir telgraf ~ekerek kon
grenin tazimlerini ur.ret • 
miş, lnönü bu telgrafa ce
vap Vl~rerek Kongre azası 
nııı güz~I hislerine teşek
kürlerini ve muvaffukiyet 
!erini bildirmişlerdir. 

Doktor Salahattin Özal 
Kıymetli Doktorlarımız 

dan Salfihettiu ôzuı, şeh· 
rimize dönerek Kurtuluş 

caddesinde eski muayene 
hanesinde teknır hastaları 
nı Kabule başlarnustır. Mu 
vaffakiyetler temenni ede-
rız. 

Hala 

ediliyor 
Vaşington 5 A.A. Bi

taraflık kanununun tmlili 
müzakerelerine bir hafla· 
dır devanı odilmektedir 
Amerikanın geçen barbb 
g:r mesine itiraz etmiş olan 
AyandanMoris( V apurlarınıı 
zın dost limanlara gidebilme 
için si!ahlandırılmasından 
başka bir şey yapılamaz) 
demiştir. 

Yine Ayandan L.üka 
ise beyanatta bululmrak 
(Mısır, Cebelüttarık Alman 
lann eline ge~·tiği takdirde 
Avrupa, Asya ve Afrika 
nın bütün kaynaklarına da 
el alacaklarım ve Ameri-
kanın ooyle bir hadiseyi 

göz önündt· tutarak şimdi 
den bir müdafaa rlfinı ha 
zırlamasıııı) iştcmiş ve "A
mer~kanın yalnız kalmasını 
istemiyorum,, demiştir. 

Lord Halifaks 
Düşmanca tezahüra 

ta uğradı 
Vitroyd 5 A. A. 

lngilterenin Amorika Bü 
yük Elçisi Lord Hnlifttks 
dün burada lıir nutuk 
söylerken infiratı;ı kadın

ların düşmanca tezahüratı 

na uğramış ve bazı kndrn 
lar tarafındr.n Büyük El -
çiye yumurta bile atılmış
tır. 

Vitroyd 5 A. A. -

Viyar.aya 

lngiliz hava akını 
bekleniyor 

Londra 5 A. A. -
Almanlar şimdi Viynmı 

. üzerine lngiliz hava kuv 
vetlerinin akınlarını bek -
lemektedirll":r. Londraya 
iltica etmiş olan Avustur 
yalıların haber aldığına 
göre Almanlar Viyanada 
derirı sığınaklar inşa et · 
mişlerdir. Fakat bu sığı
naklara yalnız Alman İŞ· 
gul kuvvetleri girecek 
halk giremiyeceklir. Bu 
hal de halk arasınd~ hoş 
nutsuzluk uyandırmakta • 
dir. 

,_. 
Vilroyd lfolt-.diye ikisi 
Lord Halifoksa karşı )ıtpı· 

lan hüdiseden <lo!:ıyı t..es
suf t:tmiş ve " Lord Ha
lifaks Vitroyd şehrinin mi 
safiridir. Bu itil>arla nümu 
yişlere iştirak edenler he
sabına utanıyorum " de 
miştir. 

umingrat orıÜllilC düş 
nıan topçusunun uzıın bir 
hazırlık ateşinden so!lra 
Ncra nehrini gdçmek için 
düşman yeni bir teşebbü-, 
yapmışsa ıia Alman miiun ı 

faa, mevzi!erinde ağ•r ve 
kanlı zayıııt verck riiskür ~ 
1 Ulmüştür. Bu hHcuma işti 

dik erten 1) Sovyet Tor
pido botu·mn y3r1sından 
fazlası bltırılnıış kalanlar 
da dödmi)e mecbur edil· 
miştir. Alman çembe
rini yrrmak için tankların 
yardımilc ycnileaen <lüş· 

:nan teşebbüsleri heııllz 

hazırlık devrcleriude iken 
akamete uğratılmıştır. Sa· 
vuş tayyı:ı.re1 e indenOmürek 
kep leşekkülln (liill giin
düz mühim bir otonıolıil 
ve layvurc endüstri mer
kezi olan Gor ki şehrini 
bJnhalamışlardır. ~elıirde 
dem1ryolu tesisatına c;ok 
büyiik hasar yupılınıştır. 
~Hile ddit büyük yangın

lar ~·ıkrnışlır. L:?ningrada 
kurşı ynpılan hava hücu
munda ~ok nıiihinı askeri 
tesisat yakılmıştır. 

))ün gere Mosk•>va du 
bombalanmıştır. 3 "'on 
teşrinde Süvt'y~ körfezin
de bir Alman savaş tayya 
yart>Sİ alcığı hornbalrı la 
bir lı ~li Torpido rnuhıi· 
bini hasara uğralmışhr. 
Hritanya bomba tayyarele 
ri dün gece Almanyarmı 
batısına ve şimalıııe te• 
sir::siz hwa hücumları yap 
mışlardır. 



lhtikarla mü
cadele 

Ankunı - Milli Koru ı 
ına kııı1uouııuıı bazı rıı ıd 
delerinin dc:ğiştirilın .. si ve 
yeni m ıddeler eklenmesi 
hakkında ha~ırluııun ka 
nun lfiyıhası Uaşvekalete 
gönderilmiştir. 

Başvekfil..:tte layıha kı 

sa bir tetki ~e tabi tutul • 
duklan sonru Meclise scv
kedilecektir. Diğer taraf · 
tan Ticaret Vekfileti ihti 
karla miicadele mevzuun 
da daha iyi bir şekilde r~ 
uliyette bulunmak için bil 
hassa lstanbuldaki ve di 
ğer büyük şebirlerdeki fi· 
al . ı\liirakube Leşkilfilmı 

tevsi elmeğe karar ver· 
miştir. 

.Salfıhiyellar melıafılin 
söylediğine nazaran: ilıtika 
rnı sureti katiyetle önüne 
geçmek mümkün olmıya 
cağma göre, m üc ldeleyi 
tevsi etmek ve şiddetlen 
dir!!!ek suretile ihtikar had 
di asgariye indirilmeye ça 
lışılacr ktır. Bu maksatla 
her büyük şehrin nüfu1:>ile 
mütenasip olarak taşkilat · 
geııişlctilec;ck ve bu arada 
mevcud Fiat ı\lürakalıe 
memur ve k<. utrolör leri 
lJir kaç misHne ~ıkaııla · 
cakllr 

Havadan elek 
frik temini 

--"' lÇii~ BlH fHAı\SlZ 
l\ıCJU ı\DJSI HlH i\LET 

1<:ADET'l'l 
Vilon 5 A.A.- Vilon 

civanmJa bir yenle ika· 
mel eden ve genç yaşta 

hiı· elektrik rııutahussısı o· 
luı• saııatk;\r Bay ~1oris 
Durnn havadan elektrik 
istih:saliue yarıyan bir alet 
bulmuştur. Hirçok tecrü· 
imlerden sonra Bay l>uran 
evine aydınlık temin eden 
ereklriği, bir motör işlet· 

, rnek i~in !Uzım olan hare 
ket lrnvvetini devamlı nu 

rette havadan istihsal ı Lmeğe 
muvaffak olmuştur. Uc.ıy 
Duran ihtirarnın rasyonel 
b r tnrzda kullaııılr.nası~için 
büyiik bir . an!en tesisatı 
kurmaktadır. Kürreiarlın 
devir hareketine göre ya 
pılmı bu anten arzın mık 

lldtis kuvvetinden i~tifaue 

edecektir. 
FHANSAUA YENi E~llR 

.i'\AMELEi\ 
Vişi 5 A.A.- i{csn i 

gıızcıtc<le \lkan bir emirname 
de Valilere Milli Mu<lafaa 
yu veya emniyete muzir 
her şahsı Vilayetten çıkar 
muk veya göz allına al
mak salahiyeti verilıniş~ır 
Bu kanun harp son~ma 

kadar muteberdir. 

Neşriyat Müdurü 
S~LlM ÇELEı~K 

C. U. l>. Matlıausi Antakya 

ITALYA 
Açlık tehlikesirıe 

1 

maruzmuş 

Loadra 5A.A. - Son 
günlerde Dona ve ltalya· 
da iken yüks ~k şahıslar· 
lada temas etmiş olan 
bitaraf bir mutahassıs Hal 
yadaki iaşe vaziyetini şöy 
le hi\\asa etmiştir. 

EiTer Italy.:ıda bu ı 1 im· o :7 

kü iaşe şekli devanı eder 
S3 fakir htılk aç kal rna 
mak için pek büyük sı· 
kınlı çekecektir. Şimdi 
bir aylık ihtiyaı; iç:n veri 
lJrı zeytiuyağı ancık bir 
gün kafi gelmektedir. ~la 
karna az, kül reninde ve 
kaynamış ki>ğıt kokmak 
tadır. :\leyve ve sebze 
p)k azdlr. Kur11tulmu~ 
morina stoklan tamamen 
tükenmiştir. 

Halka şimdi siyah ve 
pek: lezzetsiz ~·kmek ve· 
rilmel<teuir. E~er bu kış 
kıtl.k hüküm sürmezsH bi
le, ltı-lya daimi bir açlık· 
la karşıhışacaıctır. Yulmz 
bir ila 3 şiblin vererek 
lokantada ,..yemek yiyebi 
lenler ac;larmdan ölmiye· 
ceklerdir. Odun depoları 

öıııerinde halk günleıce 
beklfmektedir. Odun yeri 
ne birçok kimseler mobil 
ya yakmaktadır. Yün yok 
\ur. Ayakkabılar iki ay • 
t>o~ra kullanılarnıyecak bir 
hale g~lmektedir Aristo'kr , k 
gençlt'rfı'usizmiıı yıkılac:ığİ 
gürıü l~eklemek için kötü 
:spirtolu içkiler ! bütün pa 
ralarını sarfediyorlar. 

ltalyunlar 1.iraz ne~e 
lenmek için Ahı.an fıkra· 
lan anlatmaktadırlar. En
çok söylenen fıkra da şu 
dur: 

l~r Nazi diplomutı ken 
di mflSleğkden bir ltalyan 
dostuna, llalyanlarm ha· 
la ı\lallayı nlamadıklarmı 
söylcıııiş lta'yan Diploma 
tı da"'Eakal dostum unut· 
maym ki Malta bir ada· 
dır... demiştir 

ltalyan tebliği 
Homa 5 A. A. -

Italyan tebliği : 
Düşman tayyarelni dün 

Sicilyada bir kaç Çt'Vre Ü· 

zerine yeniden ukın' ar 
yapmışlardır. 3 kişi yara 
lanmıştır. Tayyare kurşı 
koyma toplarımız bir düş· 
man hıyyarP$iııi alevler 
içiııJe düşürmüştür. Tay · 
yarelerimi:t..den biri sahil 
açıklarında iki düşman· 

tayyaresine muvaffakiyetli 
bir hücum yapmışlJr. Bu 
tayyarcyn kuyholmuş naıa 
rHe bukmak gerektir. Şima 
li Afrikada BinJlıtZi civarın 
da bir hava hücumu esna· 
sında bir uv tayyuremiz 
iki düşman Lonıba tayya· 
resini alevler iç· nde düşür 
müşlür. Tubruk nıüdafuu 
tertibatı toğ~uınu'l ve Al
man Ştukaları laıafıodan 
uonıbardıman edilmi~tir. 

'J t J( t ,. 

Japonyanın 
Kendini müdafaa 

saatı gelmiş 
Tokyo 5 A.A.- Nişi

nişi gazt:tesinde Amerika 
ile Japonya münas ... h~tleri 
hııkkında çıkıın bir rnıku 
lede ezcümle deniliyor
ki: 

Japonyanın kendini mü , 
dafa:ı saatı gelmiştir. Bun 
dan 88 yıl evvel Ameri· 
ka Japonyayı top1a , teh· 

dit etmiş ve bazı ticaret li 
mınları istemişti. Ayni 
siyaset şimdi .Japonyayı 
çemberliyerek abluka et 
mek istiyor. Eğer Arneri · 
kırnın bu hareketine ma· 
ni olunmazs1 .Jap:mya A· 
merikanın boyunduruğu 
altına v,irmek tehlikesine 
maruzdu.r. Böyle bir va 
ziyet de Japonyayı boğa· 
bilir. Amerika .Japonyaya 
karşı hasımane bir vazi 
ziyet almaktadır. Holan· 

da Hindistanının bize pet 
rol göndermemesi için ya 
pılan tazyikler Amerikan 

ve lngiliz marifotidir. 
Fakat Japonya bu teh· 

didleri kaderin tecellisi ola 
rak kabul etmiyecektiı·. 

Keı dini korumak herkesin 
hakkıdır. 

AMERIKANIN JAPOı. 
ELÇILIGlNDE 

Tokyo 5 A. A. - .Ja 
po .. yanın eski Berıin Uü 
yük Elçisi Kurusu Anıeri
kadaki büyüyük Elçi Ami 
ral Nomuraya hu1:>usi mü
şavir olarak gönderilmiş 
tir. 

Betondan nak
liye gemisi 

İngilizler böyle bir 
gemi inşa ettiler 
Londra 3 A. A. -

. Hetonarmeden yeni tip 
bir gemi denize indiril· 
miştir. l3u yeııi usulle lez 
gahlardaki izdihumrı mani 
olunacak ve çclikl~n Lasur 
ruf edilecektir. 4 bin ton· 
luk olan bu gemi 2 bin ton 
eşya taşımakta ~elik ka 
dar dayanıkh ve süratli 
bulunmaktadır. Uu vapu • 
run diğer bir ha~sı da 
mutahassısu ihtiyaç hiı:ıset
tirmeden yapı işçileri tara 
fından inşa edilmektedir. 
Uu tip 10 bin tonluk diğer 
bir gemi inşası düşünül • 
mektedir. Bu şekil taam
müm ederse hem ~ok mik 

1 • 

tarda çelık tasarruf edile -
cek hem de daha çubuk 
gemi inşa_ edilel>Hecektir. 

Oç Norvçli idama 
mahküm edildi 
Os'o 5 A. A. - Ha • 

ber verildiğine göre Alman 
makamları üç ı'forveçliyi 
düşmana yardım suı;undun 
dolayı nıalıkılrn etmiş ve 

.hküm infaz edilmiştir. 

Sayın Hatay 
Vilayet makamından: 

. 1 • 8 • Teşriniöani • 1941 cuma.rtesi 1 
ılkokullara devam mecburiyetinde olan 7 • 
şmdaki ~·ocuklarıa sayımı yapılacaktır. 

2 • Sayım, bu vazifeye memur edilenlerid. 
birer b!rer gezmeleri suretiyle ayni günde bili 
3 · Sayım günü Ç·JCukların evde oturmaları 
riyet~ yoktur. . I" 
4 • ~ayıma memur olanlar evleri ziyaret etUlı 
man sayıma tabi çocuklar evlerde bulunsun bol ,ı 
memurun soracağı suallere evde bulunanlar t 
daıı cevap verilecektir. 

5 • Sayıma memur olanlara vazifelerinde JıO 
gösterilnı:;?ei ve 1:>orulan su ıllere tam cevııP 
mesi Sayın Halay halkından rica ohınur. 

_......._'4111! .. llliiiiJm ......... mm ...... ıaim .. ~ 

Giyab karan 
ilanen tebliğal 
Antakyanın Kullu ma· 

hallesinden Osman oğlu 

~aif aslan vekili avukat 
.Mesut Fani tarafından An 
taky~nın Büyükburc; kö· 
yünden ölü Hayreddin oğlu 
Mahmud şahab aleyhine 
Antakya Asliye Hukuk 
mahkemesine açtığı alacak 
davasınJa: 

ı\lüddeialeyh mahmuduıı 

ika!Detgahının mechuliye· 
tine mebni mahalli gazele 
ile ilanen tebliğat icra e 
dildiği halde 3 · 11 941 
tarihli celsede hazır olma 
dığı ve kanuni vekil dahi 
göndermediği den ha kın 
da giyab kararı çıkarılma
sına ve bu kararında yine 
mahalli ga1..ete ile ilanen 
tebliğine karar verilmiş 

olduğundan hukuk usulu 
muhakı:rneleri kanunun 

400 ve 403 üncü madde 
leri ahkfimınıı. tevrikan 
tebliğ tarihinden itibaren 
10 giin içinde itirazınız 
varsa bildirmeniz ve kaııu· 
ni vekil yollamanız ve 
duruşma günü olan 16 · 
12 941 tarihint~ ı uluyan 
salı günü saat 9 da mah 
kemeye gelip mübrez . se 
net altındaki imza hakkın· 
da definiz var::;a bildirme 
niz aksi halında imr.ayı 
dahi kabul etmiş sayılacd· 
ğmız gibi hakkınızda ka
nuni muamele yapılacağı 
ilanen telıliğ olunur. 

İlan 
İskenderun Malnıiidür· 

lüğünden : 
İskenderun hiikOmet 

dairderinin sıva ve tumi 
ratı 1076 lira 29 kuruş 
muhammen bedel iizeriıı
den eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Talip olanlnrın yüzde 
7,5 teminat ve kuııuni ve 
sikiyle birlikte ihale gü

nü olan 8, 11,941 cunıar· 
tesi günü saat 11 de mal 
müdürlüğüne müracaatları 

( Keşif raporu ve şart
name her an Jskeııderuıı 
milJi Emlfik memurluğun 
da görlebilir. ) 

GündLiı 
Pek yakında ÇA 

GEÇILMrP 

HALI< 


