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lllnların har kelim•· 
sinden 8 karuf ahnır.-

Ocrat pa9lndlr . 
OOnO ge9en sayılar 

10 kuruftur SAYISI 2 KURUŞTUR 

a s 
• de l·ı m m e e 

;~ıus» un dünk ·· başya:zı ı 
d: t Rıfkı diyor ki: «Türkiye s vaşa giren bütün 
< 'D~,.etlerden kendini rahat bırakmalarını istiyor .. 
~ilrşısı"ci' ~~~lesin dünkü <;'~yısmda Falih Rıfkı Atay bugünkü dünya durumu 
(tı lllUh· l uı kiyenin dış politikasını açıkça anlatan bir başy>ızı yazmıştır. Bu ya 
~ than 1~ •• fıkraları şudur: 

l'aı181 dovuşü chşmda kalabilmiş olan d"'vletlerin durumunu inceliyen Fı.-ılib Rıf· 
H "8uguna .Şöyle dıwam etmektedir ... 
) ~y, srıku s~vaş ş trtlarının çok mustes ıa ehemmiyeti söz götiirm:ız bir· olaydır. 
~tlııştı:ıi;vi için iedir. lra ~d ı ln.{ıliz ve Ru:; a.s~eri. va~. lnv.ilizl'Jr Suriye

1 

ve lra~a b t\ıne'· imanlar Yuaamstan ve adalar denızme ınmış bulunm.ıktadır. Bulgarıs 
Ullya rı a ve Iııgiltere ile savaş halindodir. 

i~~ dışa;•n b~ karışık durumu iç~ode s:ıvaş dışı kalmak azminde bulunan Türkiye 
ı.~~. A.l~da bır sürü kötü niyt-th şaymlar \'drdır. Ingiltere ile birleşerek Alman 
~~ı\lay ~uanya ile birleşerek Iagilto·eye karşı bir takım niye•lerimiz oldu~u ş?klin 
\, l~ Şur "r d~laş naktadır. Uz:ık ŞJrk savaşından do~an bu gibi rivayetler lıak 
~~ 1ır değ~1 nı uır kerre d.ıha açıkla~a~ h~dtıl• olur: Türkiyeniıı politikasında 
{.t11~ '~rne olmuş de ne olmak ıhtırııalı vardır. Verdığimiz sözleri sonuna ka· 

ı llrki Cagız. 
~1\tir_Ye savaşa girmiş olan bütün deAIP.tlerd n, lmndinı rahat b1rakınalnrmı is
~~la on günlerde tertipli rivayetlerden h .. lki de alakadar d :!Vl&• l rin mesul 
~ eılll:k ~a?erdar değildir. Bunu b"z kötü niyetlere ve bulanık su avcılarına 

~t u&Uıık ıştıyoruz. 
kerrt: g ~urum karşısında Türkiyenin pllitikasında hiçbir değ"şiklik olmadığ1m 

~ r. a a söyliyerek açıklamak için bu fır8'ttan fuydalanmak isıedik .• 

enigün» kupası Çok yerinde 
'lt G k bir teşebbüs 

arn;ZfJ•n ta l Yüzlerce fakir genç 

h.,. k d ve çocuk giydirilmek 
D~ .,,z azan l suretilesevindirilecek 
b· r) ÇQ k .. 1 h 1 Dün akşam lfolkGvinde 

\
it QUZe Ve eyecan 1 Hava Kurumunayardımda 

\ı ... ,,.1~a.ç yapıldı ve Garnizon bulunmak üzere toplanan 
~, k yurldaşlara, Valimiz Sökmen 
1·~t 1 . ıye karşı beş golle yendi şiier okullarda henüz giydi 

~ ' ellıız · rilmemiş fakir tnlebelerle · 
r. ~ Uutb tarafından 1 Liselileri yenmiştir. gençlik Teşkilatındaki fa· 
~ ~t ~Utı ·-~1 kupası maç "Yenigün,. kupası Ö· kir gençlerin giydirilmesi· 
~ııt .t k 05leden sonra nümüzdeki sah günü tö· . ı.· h 
~q;· 4ıt ıştas d renle Garnizona verilecek· nın çok yerinde utr are· 

'fı \'e ın a devam ket olacağını işaret eyle· 
ııe f ~ti ") gec.;en haftanın tir. 
.... van ı. Adanada miş v~ bu işesarfedilmek 'ı;ı • .tı.ı''),. .ısı, lakı mı 
~ ."i '-Vll ta ilzere ilk olarak 2J lira 
~r.. ~1ltdır k_ıını kar· · 1 1 tc.berrU eyledig~ ini so··y1°miı;ı •1~.... ş lngilizler e yapı an maç " "' -.: ~a,.:cı. \te · · ıddetli bir lir. Ru asil işaret Uı~rine 
~"<il~ Sah Evvelki gün Adnnuda 
~ l'ağ anın çamur lngilir. futbol takımile Ada hazır bulunanlar arasında 

~ \>6 Elcıı.0~1en dünkülms-; na muhteliti nrasınd~~ yapı derhal bir komite teşkil 
~ ()~ll olnıuş cok gü lan maçt.ı lngilizler 3 kar edilerek hayırsever yurt· 
\rfqt ~ baştan soııu. ~1~ '>aı·n· şı 6 sayı He galip gelmiş- d..ışlann hamiyetine milra 
lı Elli 1 ızonlularm lerdir. caata karar verilmiı:ı ve 

f._ ~\> a lınd " 
~l q ~a~ a geçmiş Valimizle P. Mü- orafo hazır L;ulunanlur he 

~ ~ .~ bit 
1 
nıurıu oldu· men kendi aral::mnda 30~ 

ı. taı. \ ere ' . . l f ~~ I{ Ellt"g" !.! s y1rcı· ettişi m iz liraya yakın bir para la· 
~l vllli ! lıu maç nhhüt eylemişlerdir. 
~~ A~tz olmak u Bu sabah Yaylada· Yusuf Koyuncu, Sami 

~ 1 tb8&~~
1 ~1t Tansuğ, gına gittiler Aselci, Ali Ökten, SeHm 

İt~ ı e askeri Parti Müfettişimiz Vilil Cezayirli ve Hanna Abduş 
~lltııı-0~ seçkin da· yt-l dahilir.deki l' Mti kşki lan nıüeekkt:>p olan komi 

1
r ~-~flllull~nmuştur Hihr tefticse devam etmek le bu~ün faaliyete geçerek 

\ ~ e 1n hakem tedir. Valimiz ve Parti mu yurtd ışlara milracaal ede-
b,.,, Yapılan ~e bu Müfettişimiz ve p ırli Re~si C"'k ve S kuruşa kadar 
"~ miz bu sabah Yayl dagı· 

ıı,, rıh maçı ol O d k" teberrüleri kabul eyliye-
"1-ıph gitmişlerJir. rv a . ı 

q (• e olrun·an · - d 1 cektir. KJmı-.. z v~ ftıkir 
"17 Parti işleriııı goz en geçı 

~il~rnizon takı· recök ve kşam şehrimize ~~cuklarla gen\ ler bu suret 
1 baş golle döneceklerJ ir. le bayramda giydirilmek 

• m ce 
ikası 
tir 
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Hitler 
Baş~kumandan 
l!ğ ı _eline ald ,·-
Bu su;etle Führer 

bütün mesuliyeti üze· 
rine almakt :ı.dır 
Berlin 22 A.A.- 19 

llk kanundan itibaren Bit· 
ler ordunun başkumandan 
lığını eline almıştır. Bu 
münasebetle neşredilen res 
mi bir tebliğde dttnilyor ki: 

"4 ,;)ubat 938 de Hit· 
ler ordunun Başkumanda 
Dl bulunmakta idi. A Vtu· 
pa savaşı başladığı v.ıman 
Hitler bu ödevi Mereşal 

Bravtice terkdmiştir. lç· 
ten gelen bir ilhamla yük 
sek bir mesuliyet duygu 
sile hareket eden Hitler 
kendine kumandan olarak 
bizzat kenJini seçmiştir. 
Bu hakikat, doğu cephe 
sindeki savaş görülmemiş 
bir derecede ganişlediği 
zaman daha ziyade ortaya 
çıkmıştır. Bu itibarla alına 
bilecek en isabetli karar 
budur. Vo Führer 19 Bi· 
rinci kamından itibaren bü 
tün silahli kuvvetlerin sevk 
ve idaresini bizzut elirıe 
almış bulunmaktadır. 

Hitler adına 
söylenen nutuk 

l~rlin 21 A. A. -
Alman prt)paganda Nnzm 
Göbelz, Hitler adına söy
lediği bir nutukta, Alman 
milletinden Rus cephesinde 
çarpısan Alman askerleri 
için d&ha cömert davran· 
mnlannı ve bunlar ıçın 
kı~lık elbise top1amalarmı 
istemiştir. Toplaı'8-cak bu 
elbis0 lere bir hediye de • 
mek doğru olmadıt11nı, 
çünkü Almanyanın bugün
kü varlıf,rmı doğrudan doğ 

ruya orduya borçlu oldu· 
~unn söylemiştir. 

suretile sevindirilmiş ola· 
cııktr..-. Her şeyde ve l.er 
işte olduğu gibi sayın bal 
kımızm bu hnyıriı işe de 
yardıma koşacaı:11na şUphe 
otmiyoruz. Teberrüde bu· 
luııanlann adlarını yarm 
dın itibaren neş'"e başlı 
yacağtz. 

manya 
Portekizi teh
dit mi ediyor? 
Bir İtalyan gazetesi· 

r.ın dikkata değer yazısı 
Roma 21 A.A- "La

varo Faşista,, gazetestesi, 
ispanya ile-Portekiz ara -
smdaki" sınıra beş:günden 
beri kapalı bÜlunduğunu · 
manalı görmekte, bunun 
Bitler tarafı:ıdan portekize 
yap1lan ihtarlarla ilgili ·oı
-duğunu )lazdıktan sonra 
yazısına şöylt~ davam et· 
mektedir: 

"Poı1ekiz unutmamalı 
dır ki, Pirene sımrınde 
çok önemli AlınanJrnvvet 
leri va .. dır. '\lmanya eğer 
lspanyadli. bir maceraya 

0

nblalac.ak oluı:a bunun 
istikbal için önemli şey!Br 
doğuracağı .sUphesizdir. 

Jspanya yarımadHsı 
son günlerde çok önemli 
siyasi faaliyete sahne ol
muştur. Ilıı siyasi faaliyet 
d'wam ederkıın, General 
Franko Ispnnyol yiiksek 
meclisini toplantıya çağır· 
mlŞ ve Portekizden dö· 
nen kardeşi Nikolayı ku · 
bul etmiştir. 

SON DEKIKA 

HITLER 
Bir beyanname neşretti 

Berlin 22 A.A- Ila:;t· 
kuma.ndanlğı ePue alan 
Hitler ord Jya hitaben bir 
beyanname neşred~rek sa· 
vaşm şekil ve dönilm nokta· 
sına geldiğini k1ş dohıyısi. 
le- D >ğuda harak atın dur• 
d~ ğunu iik baharda düş· 
m~"ıa kati 1.abeyi · indir
mek ic n hazırbklar yapı· 
lac~ğını bildirmiş ve Al· 
rnan ordusundan kendisini 
hararetle takib _·eylemisini 

istemiştir. 

ALMAN VE 
ITALYANLAR 

Bingazioin cenubu 

na çekiliyor 
Loııduı 22 A. A. -

Cepheden gt·lt'n bnherlPre 
göre, Almunlarla ltalyaııla 
rın Bingazinin cenubuna 
çekildikleri görülmüş tür. 
Bu hareketten A~man Baş· 
kumandanı General Rom -
m<:1lin kuvvetlerini israf et 
ın l" i temediği anlaşılmak. 
t.ıdır. 



m 

Türk h a·va k.. uru ilanen tebliğat 
Aııtakyada Doktor Ba 

sil Huri vekili avukHt 
Hasan Sadık Dai tar~fın 
dan müddei Doktor Basil 
hanesinin ikinci katında 
ikamet eden Muş 1 Yusuf 
Mari ve Jaıı Yusuf Mnri 
aleyhlerine Antakya Adil 

muna 
hıilad 

rdım r 
v edıgor 

Dün akşam yapılan bir toplan
flda birçok yurtdaşlar yer>iden 

feberrülerde bulundular 

ye Hukt k mahkemesine t 
açılıp mahkeınen·n 1510 1 
numarusıua kayıtlı alacak ı 
davasında : .l\1üddeial.eyh -
l~r hakkında çıli nhı.n da 1 
vetiveJerdeki tebliğ 'memu l 
run~\Jl meşruhatma naza - ( 
rnn ikamctgAlılan meçhul 1 
olduğu ~nlaşılmı~ olnrnsı 

• 
Son lıi r haftadanbe ı i 

TUrk Hava Kurumuna ya 
pılmakta olan yardımlar 
bü~ül,c bir hızla devam et 
mektedir. Yurtsever hirçok 
vatan<.laşlnr dün nkşam 
Halkevinae toplanarak Ku 
ruma yapılacak yardımlu
rın esaslarını kararlu~tır· 

mış ve yeniden teberrtiler 
de bulupmıışlardır. Dün 
akşamki toplanl1du ~uru
ma tebcr.rüde bulunan yUit 
daşlarm c.dlan ~·şal:,ııda 
yt'zdmıştır. Tebt-rrüler de
vam etmekte olup ynrdım 
da bulunanların aU,larını 
günil g\inüne sayın okuyu 
cularımıza bildir~ceğiz 

Llra 
AbduUııh Şeyhoğlu 150 
Ali Ökten T. O. Reisi 10~ 
S. ve Sami Astr1ci 
~elim Cezayırlı 
Yusuf . oyuncu 
Nuri Mısuk 
Fuad Mıshk 
&kir Öral 
Cemil Ymlman 
M. Bmıç !!.Giray 
Yusuf .. Iskıf 
Usman llorşit 
l lnsnn Uncu 
Mel:met ~.useyirli 
Ali Seyfettin 
Hanna Abduş 
Mustafa Şaho 
Nazım l lulef 

na ınebni hu1·uk usulil 
muhill}em~l rt kanununun 
141 ve 148 inci maddel~· 

100 
ıoo 

50 
50 
50 
50 ri ahl.Am nr. t .. vfikun müd 
50 dei aleyhler haklarmda 
50 mahalli gazete ile ilfinen 
50 tebl:ğat icrn. ma kırar \le· 
25 rilmiş olduğundan duruş 
25 ma güııü olrm 24,2,942 
25 s:ılı gilııU Antakya Asliye 
25 Hukuk mahkemesine gel· 
25 meniz veya tastikli bir ve 
25 kil veya cevapnan e gön 
25 dermeniz aksi halinde hak 

__ ·- kımzdı kanuni muırrıelc 
~----~~~----~~---------------· 

L d d b' yapılacağı füinen tebliğ o 

Halkevinde 
Okuilar7 resim ser-

gisi açıldı 
Kız ve Erkekl or taolrnl ve 
Lise talebeleri tarafmdnn 
yapılan resim ve portre\~r 
den mürekkep çok znngın 
bir sergi dün Halkevi sa· 
lonlarmıiı:ı uc.:ılmış ve bul 

~ka tcş11ir edilme~~ başlan 
mıştır. Sergiyi dün akş "ll 

başta Valimiz olduğu h.ıi 
de S(~çkin bir k.ı.labıılık 

: ziyaret eylomiş. rP.sı mler 
· hakkmQU kenJileriue İzl· 

hat vt'rilmiştir. 
Yarının büyükleri olan 

genç istidatların hozırladı 
ğı bu sergiyi ziyaret etme 
lerini bütün okuyucuları • 
mıza tıwsıye e9~riz. Sergi 
bayrama kadar sliı"ecektir. 

1 on ra a ır lunur. 

· Halkevi açıllyor iianen tebligat 
1 Bu münasebetle . Antankya lstanbul bak 

. b' b kaliyesinde Nafi Kmu vtı· 
« T aymıs » ır aş kili Avukat Hnsan Sadık 

yazı yazdı Dai tarafından Antak~..anın 
Londra 22 A. A. - Zeytuni köyünden Süley-

Londrada bir Türk Halke· man kocaoğlu Nifmla a· 
vi a9ılmasına karar Yerilmiş leyhine Antakya aulh bu 
tir. Haltıeviniıı kurulmasın kuk !Ilahkemtısine açlığı 
da vazifelendirilen zevat alacak davasında 
arasında Tiirkiyenin Lon Müddeialeyh Nikolanın 
dra Büyük El~isi de bulun ikumetb>1lht meçhul olduğu 
maktudır. hakkmda çıkarılc-n daveti 

Bu müDasehetle bir yedeki tebli~ memurunu 
b •. ş ~azı yuz-:n r~:ayınis ga rneşrunalm<lan anlaşılmış 
zetesı bu teş0bbusten balı. olduğundan usulün 141 
sederek şunlan yazmaktu· ve 148 inci maddeleri sıh 
dır: kamına tevfıkan hakkımla 

" - lfolkev·eri, yeni mahalli gazete ile iHlnen 
Türkiyenin en büyük ya- tebliğat i~rasma kurar ve 

ihtikar ilanı , 

Antakya A~lıye C ~z ı 
mahkemesinden 

Milli Korunma kaım 
nuna muhalif hareketten 
maznun ve 12-11- 941 
tarihinde tevkif edilen An 
takyanın Şeyh Mehmet 
mahallesinden Abdulgani 
oğlu kunduracı kalfası 
Mehmet Çoşkun hukkındu 
Hatay Asliye Ceza malı· 
kemesinJe yapılan -duruş· 
ma sonunda: 

Antakya Fiat tMuraka· 
be Komisyonunca . çiviıı;n 
bir kilosuna 110 kuruş 
fiat konulup 2-10- ·941 
tarıhinde ilan edıld!gi bul 
de maznun ikı buçuk ki · 
loluk bir· paket çiviyi 13 
liraya satmak suı tıtiyle 
Vlilli Korunma konur.una 
muhalıf harekette bulundu 
ğu_~bıt varaka.,ı münderi
catı şehadet ve lıı.endisinın 
itirafıle anlaşılmış ve yü· 
pılaıı Scılış mikdnrına göre 
suçlunun elde ettıği men 
faal pek hafıf görünmüş 
olduğundan hareketine 
uyan 3780 fı8~ ılı kanunun 
m u a d d e ı 59 ııncu 

maddesinin üçlhıcü hkra 
sma tevfıkan 25 lira uğır· 
p.uu cezasılo mubkO.miye 
tine ve nıumailtyhin kal· 
fa ol.:ıruk çulıştığl dilkka 1 

kendisine ait bulunmadı· 
ğından dükkan kapatılma 
sına mahal olmadığın11 ve 
mevkuf kaldığl 9 glı[lun 
1 lira bir gün hesabile 
para cezasıadaıı mahsubu 
nun ynpılaruk mütebuki 
on altı lira cığır para :ce· 
z-ısıum talısihne ve lıük· 
mün masrofı mahkilma 
ait olmak va 25 ı;.-uyı gt?ç 
memek uzere ga~ete ile 
neşrine ve 20J kuruş har· 
cuı kendisinden nlınması

nu temyizi kabil olmak 
üzere 21-11-941 tari· 
hinde karar verilmiş ve 
katill-şmişti.-. 

larla icarı 

. ve 
Saflık derı 

barsak 6'; 
Dörtyol T. H· l\· 

kllııhğmdan : ı;eıtı61( 
Kazamız :rner !{llrb 

· d ' aC!J !{ ...ı.tr. sıı e top.tın . klnrl ~ \) 
dt>rileri ve'baf~fb rt'll 
11,12,941 den 1 \s)·ede 
gün müd fotle uıu ı• 
çıkur lmıştır .. d ti 2~ 1 • 
Miizayede ınüd e ~U1~ 
kanun 941 cunıaec ~l r· 
at 14 te son..ı el' . tirn~ 

1 

h] .. k""'l"ra 1Ş ,.pf 
n una """ .ı •

11 
)•ll" 

mek isti) eııJerı. 0ne l ~ 
yuılı müJdel ıÇ uıı\tl 
yol k'AZ ıı:;ı tilrık l{Oll1". 

- y.·de rumu m_uıJ . ıı.ııtır 
ımna ı ilr; ca 

lla~ıi.P 
. Kırıkhan C \·~O 

ğınden : uvı~e~ . 
Kırıkhan. qei ıo:; ı 
ırılar.alt ıl~ ad 1ğı11~~ 

1• çıı~ro 1.,,,,, 
ı .ı ta 1p 5- 1 açık eksatnıe t 1 ..•. 538 • F 
P1v.ırtesi gunu t. ttıll par 1 • 
va Kırıklmn.. daıı uı 1 

da yapılacng .. ·k.Jıırı 
rio ehliyet ~~ı 111ri

1
0 ·d 

teminat mekt p 1 

tikte C.H.P·.}~3~ (l)ur3 

heveti re:ıisl1gııı ... 
ınr-. nan oıunur· kev 
Koyun ve 

. . t 1 a c8 '\::lir. 
derısı sa I .rorll ~I ~~ 

"" ilt 
Türk Htı\13 ı..' d n· 1 ru Başkanlığın a . drııfll w ~.~.ı A~· 

b!l1 tıır. "' rı b 
Kurban doı1 ; ~k 

şubemiz taraf~OQJ iln ~ !et :ı 
nacak ola•ı 2 '/~ ~ \.~ lll 
kı•dar tuzıanıfld'~r1·siıı'1 ~ . e r . 
yun ve k001 

1 cB!{tı • tırrnn He satı a ı;~oıı~l t" 
ihale 4 sonbııtıle~ı~ 'Sk 

paz•ır guu'il ~~bareo ,~ 1 
at 10 dan ıt 3pılll'\ı> b 
merkezmde y ııltv ~ 
isteklilerin peYuıJS)~~i 'l~t 
le birlild~ :~it:.81111 ı-e ~k 
ve saatta Y (l'.er r 
daki J(uru(ll oıı.ıoıı ~ lti 
gel mel eri ;ıno. gorıtıt'l J 

Şartoaıue11 ıronlc ... ı ~ 
. bat a 'ı.l'"' 

vaktil~ ıZll uıı ~ 

lskenderunda 
pıcısı Atatiirk'ün eseridir. rihniş oldu~undan duruş· 
Bugün :(iirkiyeuiıı ~uzak ına güllü olan 15-1 -942 
köşelerinden bir yolcu, bu p9rşembe gün saat 9-40 

yenler tıeı· dgbilirl~~ 
Hatay Defterdar hğımlan ü r.ıt e ?,1 ~ 
Avakh köyünden hakkı ıo raca -25.,...... 1 C" 

22 fırı a • Y ,ıbaşl ba'osu kültilr yuvalarına rastlar. ta Antakya sulh hukuk 
lngilleronin baş şehrinde mubkumcsıne gelmeniz 
nçı1nıasma karur verilen veya tasdikli bir vekil 
Halkevi, bir taraftan bura- göudermE>niz aksi halinde 
da yaşamakta olan Tiirk- hakkınızda kanuni mua-
Jerin kültürel ve sosyal mele yapıla ağı ilanen teb 
toplantı yeri olacuk, diğer liğ olunur. 
taı aftan da Türkiye ile B rsa k ve de-

loyu haz.ırlamakla meşgul 1 ·ıt arasında mevcud a 
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olan tnsusı ye ıgecc ı r,uo • deı in al3.kll ve süvgiyi de • f ( k 

lbkenderun 22t(husmi) 
Cümhuriyet Hıılk Partisi 
Kaza ldare Heyeti, Ha!ke 
vi SosysJ . yardım k<ı~u 
ro.:>nfnat\ne yılbaşı gecesi 
veriımek üzere çok zengin 
bir bnlo tertip etmiştir. Ba 

dUzh.i çahşa~a.k hJJ1.ırhkl.arını çok kuvv tlendirileceklir." (1 sa I a Ca 
ikmal etµlşıtır. Halkevı sa I · ı · 1 lskend .. run Türk Ha • 
ıonlarrnela verılecek olan ng' iZ er vu Kurumu Başkanlığın • 
bu baloda suret\ roahsusa- D · ld lar · dan : 
da Adanadan gelecek bir erneyı a ·' Kurban bayrnmıııclu 
cazband bulumıcak ve lıol . {oma d~: Ab~~t 1
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u toplanacak lahminen 125) 

kıymetli ~şyalarla zengin gım ~eş~e. 1.cn 1
.: 1;.1Iya~ı koyun ve ~eçi deril rile 

bir:lc iyango çekilecektir r~srnı lP. 'hğı~ıe ~ore .. ng!· 5~0 kad r b r k 16, 12, 
p lıı kuVV'-' lcrı dun Llbya · 941 Uıfibiode art ırmayn 

_. Kay•P mühü~·- da Derne Ş..!hri 11 c'e g'3 ! hmu\mı ' ... 
Adıma ytızıh musaddak çirnı.işlerdir. 1 Jlıa?esı 5, 1,942 günü 

mührümil kaybettim. Ye- s .. al 15 te ls'rnn Jerun 
nisini alnçpğn11dan 'skisi- Türk Hava Kurumu şube-
nin hü~mU yoktur. Bu akşam şaheser film siurlc yapılacıktır. 

Aııı ullu köyü muhtarı C~mil'! 'Bu güzel filmi sey \ lsteklileriq mürncaatları. 
Mehm t oğlu Kamil rctmek fırsatın kaçuma;yın 22,24,26,27 

hiyannı ku\lmıanl arla ·ha Kap 1 yap d 1''"' 
zineye ait ceman 81hektar l)Jrter 
mesabasında 62 p r<;ı tar 1 HatuY a~~~I 
la ve bahçelerin 3 senelik diin t ı;y-'1 Jı ·~ 
icarı nçık artırın ya konul 1- ~~ 11 ı; P1 ~o~ 
muştur. 1 kona!tı ~llrt'!er" iı k kSI ,... > 

Senelik ınulıamme ı be açı e p"" 
deli 227,5 l lira ve Uç se· muşturğksilt(11° 1lı d~ 
nelik muvakkat temi atı ı- .. u saat dil ;J r 
51 lira 19 lmruştur. 941 (!U~ odııs1110001 J 

Ihale 3·1-942 cunldrte· terd;r{ı kO[l)is1° 1 , 

si günü s at 10 da D~f · şek 1 
t •f ~ 

tal'lıktn yapılilcaktır. cak~r. ısteY ~1 ~' ~I~ 
Talip olanların %7,5 - fl ptOJ~11tl1 

pey akçıısile birlikte mü· şartnauı 'j)efte1'l • t 
rncnatları • evrakını .,f. 
" '" · T ıer · · " il Gayri menkullerin hu· re bt ır l3U iŞl~l 1:ıı1 ı 
dutları ve kinılordeıı met . 4- g)li • ıl3 1:...t ~ 
rfık_ olduğu her vakit i\lil delı l
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1i ErnHlk dniresinde görü· .. ~69) Ji(D 1 
6ril1 ~ 

le bilir. na· 6 _ f ~ıP fVt 1 
Dellôliye ,illin· v~air .,·
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kasile u(')l,, l'~e 
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