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SAYISI 2 KURUŞTUR 

llk sahalı gapıl~n PllSij 
en o,.ıı.nma denemesi 
i~edme!'e Bombardıman laqgareleri" 
"'eıı· "••b~b ş ıtak eıti ve yarım saafr.sürdü 

iy d '••t 8 ıs "" 
·"' "'n tel .. f l • t~ ıüratle mürettep mahall~- yanım kontrol eylemiştir. 

. o 2Öru .. d··orı ı.tıy. 
ı rı 1.ıt·· b rine gitmişlerdir. Pohı ve Şehrin her taraf andan 1 

Ve derb J u •ber bekçi teşkilata bir nnda d 1 d ğ k · t ki C•ntv • febrj. iyi uyu ma ı ı es 1 ec· 
e · •r d .. d.... faaliyete geçerf"k halkın rübelerle anlaşıldığı için 

'''r~ti Çek u. uıij aı~•naklara girmesine yar· elektrik fabrikasma nakle 
''•İle b lll••ti r. , 

er•be b dım eylem:ş .ve İntizamı dıleo canavar düdüğünün 
.. •n tıyy"reı .. · r. 0 m temin etmi•tir. sı-si bu sefer her taraftan 
uı., · -.rıını d " 
ı ; 1ne aelıni z e Valimiz Soıcmensü er mükf"mınel~n işidilmiştir. 
Q•r ı, f buıu dıidüğün sesini mÜlt!&kip T t"'hlike i~areti tam yı 
•aıao ı b b . d E . -ı,,, . "erilen b l etı t!r'n t" mnıyet mu· rım saat sürmş ve saat 
1 ı ~b Üzeri u teb dürü olduğu halde derhal 8 45 te Canavar dlidüğü 
le~~11•klar1 ~e halk \ teftişe çıkarak sokaklara t;tlikenin geçtiğini ilan e 
rıe . : "•ıif,1· 011ınuş 11ğınıkları ve ekiplerin derek herkes işinin bısşına 

tını •l11aa~ 1 ~ •nlır toplandığı yerleri tef tiı ey dönmüştür. 
--. uıere. l . d . ele. k--- -- emıı ve en~menın cere _________ _ 

• 
0zası Antakya Amerika lQtl 

O!'ıo Clrı,,, ve İskenderun Fraı•sa9a 5 
lLDı~~~~NE El.EKTRlK IDARE.LERI kf J t • 
''•Yırı ~ll. DEVRi şart te l e ı 
ind tQ11bı._ 

en bırj mı),. Antakya ve lskt-nderun Bunlar kabul edilmezse 
' İdra1t td'olın ipek elektrık idarf"lerinin bele· Fransaya buğday ve •e· 
' 1-\ı'I ) llllıelt .. d"yel~re devredilmekte O• ker gönderilmiyecek 
ıi dol '•tıQ -·~le· i Vaşington 11 A. A. -. "tl&il -uaait l uıcunu evvelce habe: ver 
ı.ıu .. ı. e b m:ıı.tı"lc. Amerikadan Frant'aya gön 
L .. utt u •ene 'v 
11,..· eıc. .. ,,. ş· d' b · · der.ılecek buüday ve şe • ... ,n '" ı ld ım 1 u miı,.sseselerın - b 

ükA "dil.._ L 
0 

U• b ı kerlt>re mukabil Anıerik.-. "illet o eıı;tedir. e edivelere devri hakkm· 
tıbi bai'~en Yd 1 daki lc~nunun ilk tatbikahn bukumeti Vışi hükumetin-
lnGt~ııı,d~~, de f~a; dan olmak Uıt-re Maliyt:ı, den a$agıd-tki 5 tn'!dd· · h ?ıaı._n; Qlr kontrol Dahiliye ve Nafaa Veka· niu kabul edilmesini iste• 

••lin llr•c,ıc leti ınümessillt"riııden mü· miştir. Bu madd ~ler şun· 
llleydt llltid\lr ed'vl e rekkt>p bir heyet yakmda lardır : 

il Yetil . ' ille Hataya aeıecelc ve bu mu F lbıyecek .. 1 - - Hiçbir ransaz 
.. ı-t,Qıi . eaaeself"rir. Beıed yelere herp gemiıi Almanlc.ra 
"'•taıl ' I ı 'Pek k devri işile meşgul olacak- teslim edılmiyecektir. 
"'l •ı ler·1.. b Ozı. t1r M- ı · k "''"ak.. ..e ır . ue11ese erm ya ın· 2 - Şimali Fransız 
e l Uzıııre Yır. da Jevr muamelesinin bit· D 

f\ ııe,0 .• Yarınd .. 0 . müsı emlt'kesinde ve a • 'ti• ,ura B .. nıe11 muhtemeldir . 1 ·ı 
. tı J)İ ur,, ko k -ırda Alman s ra üs ven · 
~ f\ı.- haatını bildi- •nak uzere o ıa, ıpek- ko· miyecektir. 
D "#\ l' z.aa1 alam ve satımı işine 3 -- Alman .ıskerleri 
O~ÜNQ iCl\REt aıt hazırhklan g'.>ıden ge nin Fransız topraklarınd rn 
l<tl\~ l'Er - Ç•rmiı ve bu ıırada do\cu g,.çmt sine müsaade olun· 

•nte~, l'· 1 ~acıhğın inkişafı içın t,..d. mıyacaktır. ı 
1t•beri11d~~et Miidu ~klerde bulu'\muştur. Bıl 4 - Suriyeye Alman 

1 M .. ' 1
Ciret . 4111 İpt:k do~ uma\arın askerlerinin ç·kmasma mü 

'- U d ·· O· tnk· f 
h ld 11 r .. 'I• ıua müsait o lan Sü· saade ediımiyecektir. 

i)eh ~ e dij... 11 
veydiyede al~kadarlarla V d R•derelc •• Sij. t - 5 - General eygan j;h. lh.ııa lerııJaı ederek notlar almış · Almanlara yardım etmiye 

._. liri b • arc11r, cektir. 

't tabib. lt k Cl-S--h=------""- Bu şartlar kabul edi · 
~ lireı,1~ Zil .. "beyı"r ~ , , sızlıgı lirse At.)ı•rikadatı Fnnsa· 
1.1 ·I( k ~O ı ya 15 bin ton buğday ve 
· n •kteQı \ilçe al Çtnenın 1500 bilabere ~ek er gönderile· 
'Ilı bi'" k lebrinıi d tanını çaldılar 
"• v '" b l e Ilı 1 cektir. 
' r ,,~ Diı .:L~'••ılı~ .. en kaıanııı kmldığım ( RUZVELT BiR ~NUTUK 
L "Ot; .. '1tb\ •• Kor •· • 
"•Qea· tQelli" lii. d muş ve derhal hadise· tSÔYLlYECEK 
bı .. ._'~deacı k 111'-Ye 1 ~n. Polisi haberdar ey· Nevyork 11 A. A. - i 
"•it 1.'! t,:'; lb~ç- eınııUr. Tahkikata blşlı · Nevyork 1aymis gaıt'lesi· 
it1 kç'"de b-:ndan Y~rı P~liı. 'ilk iş oluak nira yaz,hğana gör~, Ame 

•ltını- 'Y~ti 11111,.. 111Pheh 0ôrdu~ "' ... ._. k" · · r'ıka cu··mburreiıi Ruzvelt •r Qdelf ·• t k .. 11 u ı"ı ışıy• 
S-btbL Çtlan-1 • ' kijl. ev ıf eylemiştir çarş .. mba günü Pan Ame 

~"i ..... z b ' . h d k . d l•l-' il illa'- · L.. a ita tablcikı.trnı iş· rıkan ittı a ı ongresın e 
-. ,,.~YentııL ~ı et.... '- · . J mu""b1m bir nutuk söyliye· 44-ıit q' lik -eoıe" ıçın şim i . 

Almanların 
Suriyeyi . iş
gal ihtima· 
linekar~ı 

1NGIL TERE BUNUN 
lÇıN CiDDi Tt:.DBIR· 

LEK ALDI 
Nevyork 11 A.A. -

.. Nevyork raymiı gazete· 

ıinin yazdığına göre, Yu· 
nanistenda ve Ege deni· 
zindeki adafarda ;buıunan 
Alman kıtaları önümüzde· 
~i günlerde Suriyey" çtk· 
mağa bazırlıt.oıyorlar. Al· 
manlar Suriyede üs kur· 
dııklara takdirde Amman 
ve FiliıtinJeki İogiliı Gar 
niıonları arkadın g"lt"cek 
ani bir taarruza kartı koy 
mağ• bazırlanmaktadırlıar. 
İngilizler Suriyeele Alm1tn 
ıara karş{ mukavem~t et· 
m k üzere Kıbrın Hava 
mufreı:eleri ve ll ıfif bar•> 
p,emi teri göndermişlerdir. 

FILlSTlNDEKl INGILIZ 
BAŞKU~ANDANLIGI 

Kudüs 11 A.A.- Res 

men bildirildiğine göre 
Yun,.nistandct İngiliz or· 
dulı.rana Ba,kumandınhk 
etmiş olan General Mif· 
land Vılıon Fılıstindeki 
lııgiliz orduları B"şkuman 
da :ılığına tayin edilmiştir. 

ıemeı: nıkled~n vapur ka 
filelerine Amerikan harp 
gemilerinin 'refakat etme
si veya etmemeıi lixım 
geldiği hakkmda saraha • 
ten beyanatta bulunacak · 
tir . Görünüşe göre kabi • 
nenin dört nahı auaı, mü 
essir birer nutuk söyliye· 
rek Amerikan donanma • 
sının lngilt~reye gönderi· 
l n harp malzemesini hi· 
maye etmesi lüıumuna ta 
raflar olduklarım alenen 
bildiı diklerinden Ruzvel· 
tin çarşamba günü bu me 
seleden babıetmemeıine 
imkan yoktur. Ruıveltin 
nutku Am~rikanın daı ıi• 
yasetine taalluk edecek 
ve bü.>·ü\t bir ebemmiyeti 
haiz olacaktır. 

AMERlKADAKl AL·, 

MAN MÜESSESELERi 
Vaşinıton 11 A. A. -

Amerika lıtlktlme•i. ~ 1 bir 
Alman boya mamulib mü 
esseseıiniı ı bütün parası • 
na el koymuıtur. Buna 
ıebep ·Alman firması nan 
Çekler bakkkınd~"i kanu 
na riayet etmf!mış olması ~ ~ bundan faıltl tafsilat cektir. Ruzvelt bu nutkun 

erınıyoru,, da lngiltereye harp .mal· , dır 

- Abone .. rtıarı : 
Dahilde yıllıöı 5 hra 

Yablıncı memleketler• 
8 ..... 

hlnlaran her kelime
alnden ~ kuruf ahmr. 

Ocret P•findlr . 
BDnO geçen •ayılar 

10 kuruftur . 
Mfft/ıiş bir 
huva harbi 
boşlad'-

inumzıer Almanya ve Al· 
ma'11ar da lngiltere Dze 
rine kıyası:1ı saldır.nağ t ! 

bafladllar 
Lontlra ıt,.:A.A.-Dün 

akşam Loa1draya yapılan 

Alman taarruzu aababa ka 
dar devam etmiştir. Çı.>I.: 
şiddetli olın bu hücum· 
dan sonra ilk gelen haber 
lere göre biri çocuk has· 
tanesi olmak üzere beş 
hastahaneye bombılar düş 
müştür. Klliıeler ve dığer 
abideler hasara utram1ş• 
tar. Hasar çoktur. insanca 
zayıahn yüksek olduğu an· 
lışılmaktadır. Düşmamn 

hava hucu mu bilhassa Lon J 

dra mmtakaama teksif e· 
dilıniş bulunuyord'1. Dığ~r 
yerlere de bombalar düş · 
mli,se de hasar azdır. Dün 
akşaml<i taarruzda 33 Al· 
man tayyaresi düşürülmüş• 
tür. 

Loodra 11 A.A .-Sa· 
labiyetli kaynaklardan öğ· 
renilditine göre dün ge• 
ce ! .. ~;::: •av\'areleri Ber• 
lin ve Hamburg ve ~re• 
mene taarruz etmişlerdir. 
En ağır bombalar atılmış 
ve çok ağır ba1arlar ika 
edilmiştir. 

IKl ıT AL YAN GE~ıSl 
BATIRILDI 

Londra 11 A.A.- A· 
miralhk daireıinira tebliğ 
etti~ine g 5re Bingazi li· 
manma yapılan şiddetli 
bir taarruz esnasında ıima 
na girmekte olan iki \ltal· 
yan g"mlll parça parçıl 

edilerek batarılmışhr. 
SON DAKfKA 

ıngiltere 
Bir lstllA tatebbllsDne 
kartı tamamen hazır 

Londra 12 A. A. ,___ 
lngilterede bir jstila harbi 
ne karşı kurulan Anava• 
tan muhaf na teşkilata bir 
aenedenbt":ri muntazam 
bir talim devre~ini ikmal 
ettikten ıon1'a mükemmel 
bir ıekilde bazırlanmışur · 

Anavatan mubaflZlara 
tam techizath bir teşekkül 
dür. Hunlar ordu ile teı
riki mesai etmiı ve bera· 
ber manevralar yapmıı~•~: 

Bir iıtili teftbbuıu 
olduğu takdir :ie lngiltere· 
nio ber evi her sokagı 

\ 

ve her köyü şiddetle mü• 
dafaa edilecektir. Teşki· 
lit bıitüo köyle·e teşmiı 
olunmuş buluomıktaJır. 



Kaçakçılığı: .. . -n m ~ çın 
Y ıu nı'l 

dı 

A nka ra :- açakçıhgt 
takibinde ve muhafaza i~· 
lerinde büyük yararlığı gö· 
rülenlere verilecek ikrami 
ye baickrndaki .nizamname 
Velt:ıiler heyetince tacıdik 
ı dildi. Nizamnameye göre: 
a- Kaçakçıları. kııçak eş· 
ya ile bırlıkte çarpış·rak 

tutanlar. 
L- Kaçakçılarla çarpı~ma· 
da veya keçakçı!arm ve 
kıiçak mtlların ele geçiril 
mc:sinde çok gayret cess· 
ret ve t-msalinden ustun 
uyanıkl k ?Österenler. 
c- Kaç11k-;ılarla çarp•şıı·· 

ken }8ralanarlr. 
d- Kı;çakçıla rla çıtrp•sm~· 
da veyd o la r ı takıpte dai · 
ma maıyetanin başınde bu· 
ııarak muvofııkiyc:tle takip 
• cıeıı ler. 
t - Ka;akçılık har,,.kfı•tlerİ · 

1 ! mahallıııde sürekli ve te 
sırlı uğraşmak ve isabetli 
t ~c1bırler almak suret•yle 
gerek kaçakçıhklarıııia 

i ıhısarlar umum müdürlü· 
ğünim yazılı taktirini kaza· 
ı anlar. 
f - Kaça~çıları ve kaçak 
eşyayı doğru h11ber ver· 
mekte mukerrereıı bizmeh 
veya bunları yakaldmı.tkta 
)arama ~öriıleı ler,Gunıruk 
ı11hııttr1csr · ve muhafdZo te~ 
kıla lu.da l:>ulunmasular da hı 
l u h11klan ıstıfade edecek 
lı r. 

BiR AMERiKAN GAZE 
TESINıN TA vsı y 1:.LEKI 

t\evyork 11 A. A. -
Nevyork Taymis gazde~i 

yazıyor : 
En mühim mesele, in 

giltereye , gönderilecek 
harp nıalzeme:inin bima· 
yesı l idir. EV.er ha· 
k ye yardım 

r k vazı· 

yetın cı d u u nıuız bır 

bale gelmesini bekleme · 
den derhal harbe girme• 
liyiz. Yaşamamız için İn· 
gilterenin yaşamasına ibti 
yacımız vardır. 

FRANSADA YENi BIR 
MAHKEME 

Vhi 11 A.A.-Bundan 
böyle Fransadll hırsızlık 

yapan gizli silah taşıyan 

ve zorbalık edenler ceıa 
m•bkemeleriııe verilmiyr.· 
c~ktir. Bunlar yerıi teşkil 
edılr.n hususi ınahkemelerıo 
tevdi edil~cek ve en çok 
1~ günd~ muhakemeleri 
ikmal edilecektır. Mulıake 
me sekiz lünden fazl a sür· 
miyecek ve 10 gündt> c.Je 

karar tdnım olcnacak l! · . 

Bu ma keme kararlaı tiı ın 
iııpat ve kmyııı yoldur. 
İd m cezasını da vt-rt'bi· 
l,.cektir. 

Resmi harp 1/rakta dur m 
t •btz•g""'lerl• \ Petrol mı•.takasındakl ka· 1 

,,, dsn va çocuklar 

l'IGILll TE.1311,... ı . Londra l l A A 
Lorıdra 1 A.A.. İn • Vlu u•da v pe rol r ınt 

gıl'ı hdv nazarehnııı teb k ınd bu u n in 1 z r 
lıği : Hava s::rvisine m .. n. ı, P h ~atta fır. tfon r Mu 
sup büyiık bir hava bom· sulJa~ i lng tiz konsolosluk 
bardıman filosu Hamburga binasına iltıcı etmiş ol ıp 
hücum ederek çok büvü k ba mahalH nıakamltt• ın hima 
sıırlar ilca etmiş. Brcmen yesin.le bu l unmaktadır. 
Emden ve Roterdam liman O havalideki kadın ve 
l.trrnad-t baskınlar yapıla çocukların tabliyesi mu· 
,ak boıııbalar atılmıştır. vaffakiyetle hasarılmı$tır . 
Bazı vapurlua iıebet vuku Ka• İrf" 11 A. A. -
bulduğu müşahede olun· Bild rildı2inf' ~Ört>, Irakta 
muştur. P.:1rlak bir ay ı~ıl!I harp b.-~laJığı za m .. n l3ağ 
a:lın i.ı Alnın avcıları le daıca bulı.mrn ln~ilız ka· 
bombardıman tayyareleri· d11• ve çocuklMın lıtp~ı 
miz arasın:la şıddeth çar· Buraya nak ledılmiş 1erdır. 
pışmalar olmuş iki Alman 13unlar10 buyük bır kısmı 
avcm d i,,ürül oü~tü... "/ Hindıstaııa se,,ked:lmı~tır. 
bombctrdı.oan tayy t remız 200 dt-n fazla kadın ve ço 
kayıptır. cuktım mürekkep bir grup 

ALMAN TEBUGl Amerikada rnşa edıleıı 
uk~r nakline mahcıus tay 
yarelerle H;jbb.miye<len 
thı.raytt göndeı ilıı11~ ve 
bu tayyareler.! Iraklılar a· 
tt>Ş açm,~lardır. N ıklıye 
tayyarei.-ri lraka döı·er • 
kco Hindıstandan asker 
getirmişlerdir. 

Ber1in 11 A.ı\.- Al· 
man teblı~ı : 1 lli:iz h v-t 
fı o tH ıııın derlin şehrinin 

&ivıllc:dt: mPskun mahalle· 
rile diğer ıehırl~re hücum 
et oıesıne mukab~le bil· 
misil olarak dün g~ce Lon• 
dara üzerine büyük bi ~ ha· 
va hucumn yapılmıştır. 
10 lıiolerce yanl{m bomba• 

sı atılmıştır. Doklarade bü 
yük yan~ınların çıktığı· 

görulmüstür Çıkan alav 
dalgalan 100 kilo mt-tre 

mesafeden l{Örülmekte idi 
Jngili.ı: s ıbi'lerinde iki va• 
pur pahrılmış Ve'! S vapur 

hasara. uğutılmışhlmıştır. 
Şimali Afrikada Tobruk· 
ta üç top ığtinam edılm•ş, 
Sollumda üç ..,lngiliz zarhh 
otomobili tahrib olunmuş· 
tur. 

Kuvvetli düşman hava 

fıloları dün gece Hambu ... 
ga hücum ederek birçok 
yangınlar çıkarmış, ve ha· 
tarlar olml1~tur. Ölü ve ya 
ralı vardır. Silit. fabrika· 
sır daki. hasar büyük değil· 
dir 

iT AL YAN TEB tGI 

Roma 11 A A it 1-
yan tebliği ; Tayyarelerı· 
ınız garbi Akdenizde bir 
düşman,.fılosuna müteaddit 
hücumlard.ı bulunmuş, iki 
bovazörde ,d~ yangınlar 

çıkarmıştır. Şimali Afri 

kada ltalyan ve Alman kı 
t~lan muvaiakiyetii hare· 
kette bulunmuşladır. Ege 
denizinde s,.ıkıand ·•dala· 
rını işgali tamamlanmıştır 

Almany.tnan Fr•naadan ta 
lapleri neair? 

Londra,11 A A'-Dey 
1i Telgraf gazetesinin Aişi 
vaziyeti haH111da aıdığı 
haberlere gore, Amiral 
Darlenla Alman hükumeti 
.ırasında akJ _di le-n anlaş• 

maııın A1'11anların aı.kt>rİ 
haleplerite atak ıdar değil· 
dir, 

IRAK TEBUGI 
Bağdat 11 A. A. -

Dünkü Irak tebliği garp 
cephesinde lngılizıerin 

Irak topçusurıurı t.!sİrİ al· 
tında ve müşkül vazıyetler.1 
olduğunu bildirmekte, ce· 
nup Cfl'pbesirıdo değişıklık 
olmadığını ve iki tsrafta 
ha\'a faaliyeti ol<luğuıu 
kaydetmekteJır. 

Tel>li~de. Rutbanın 
lııgılı~ler lar•fındaıı ışııal 
edıldıği yalaııhımaktaaır. 

YUGO;,LAVYADA. HA· 
J.A Muı<A VEME r v L\R 

Londra l 1 A. A. -
Söınne inanılır kaynakla· 
ra gelen haberlere göre, 
Yugoslavyada Sıro komi· 
tecile.ri ıin Almanlara kar 
şı mukaveuıeti devnm et· 
mektedi r. liilhassa mer ke 
zi ve cenubi Su bistanaa 
V'! hatta Bclgrad cıvarın· 
de fa<» Ji vet vardır. Çete • 
ler bırçok muh mm ta ve 

dağ toplarına malıkhrler. 
Belgrad hutanelerine her 
gün bir çok Alman yaralı· 
ları gelnıektedir. 

UZAK Ş.<\RKT A BiR 
ALMAN KURSAN GE
MlSı Y ~KALANDı 

Londra 11 A.A .- LJ. 
zakşqrkta 10 bin tonluk 
bir Alman muavin krova· 
zöru lni;Hiı donceııma~ı ta 

rafından )blcalanarak batı 
rılmıştır. 15 rnil :.Üratin-
de olan bu gemide· ıs bu 
çukluk altı top ve müte .. d 

1 
dit torpıı kovAnlaril-, ma 
yın dökmeğe hususi tertİ· 

batlarale mücehhez olduğu 
anlışılmaktadır. 

Gündüzae 
Bl:.N tlİK Pt<ANGA 

KACAGI Y1.~t 
fürkçe aözJ~i 

lspanqada 
lsgiıtero • 

y 
eyhi ne neş"i· 

1 dı 
l \ 

Of hdnsı z n 1 i r 

) or : 
Dün sabahki bütün ls· 

panyol gaıeleleri lspany1· 
nın beynelmilel 
vaziyeti ve 'harici siyaseti 
hakkında mutaleaJo .. yürut 
mektedırler. Bu gazeteler 
dıyor ki : 

·• - ispanya Jostlukl-. 
rnıı! s11d1ktır. lıükümet teş 

kılatıııd a yttpılHn degişık· 

Jıklt"r munasebetııe baıı 

tahrika 1,:ılıır orduyu b .. şka 
istik.rnıete sevk için ça)ş,. 

yor. Ordu Vt' h:.ı~ un e 
aleyhın ie 1laıılar nı şredı 

)Orlctr. UÜtÜıı bunları fu • 
gılıtl~ri"rı yaptığını bılıyo 
ruz. A .. ıık yet;şır Buıı · j.,.n 

f,,zı t t~hammuhinıuı kal • 
mıtdı. K~ııdısıne bı:- ulku 
y ratm;s.;1111 bıleıı h~inya 

ynlr ız da'1ili sebrplt:rı c:n 
dolıt)t harb~tıııt"mı~, ftıkal 
Avrupa ıne~·dan mubaıe· 

besınin birıncı•i•ıi yPpmış 

tır. 13ugünkü sıy.ısete in 
hirafsız olardk devam e-· 
dtceğiz .. 

ilan 
Süveydiver.in Yukarı 

Yezlir köyundeki metri' k 
gavri mf'nkullerde mevcut 
81 !ıra 75 kuruş mubam· 
men kıymt"tli cut yaprak· 
lan 9 -5 - 941 tarıhınden 
itıbaren onbeş llÜn mud· 
<letle ağaç üzerinde ~çık 

arttırma ııe satlıga çıkarıl· 
mıştır. l~bu dut yaprıtklct· 
rıoın kımlerden metruk 
~.ıshçı·lerdt: bulundu~unu 
mübeyyln lısteyı talipler 
Mıllı Emlak Müdürliığune 

ruüracaatla görebilırler. 

Arttırıoa 24- 5- 941 
Cumartesi günü saat 11 
de üdterdarlıkta müte· 
şekkil komhıyon huzurun· 
da ıcr edılecek ti r. 

S tış bedelı p eşrndir 
ve ıbttleyi muıea •k:p der· 
hal malsandıgrna yatırıla· 
cakllr. 

Mubamanıen bedeıin 
yüzde yedi bu~·ugu nisbe· 
tindt"ki muvakkat temİıult 
!httle saalından evvt l vn 
neye yatırılmış olacaktır. 

Mrıhsulı\tı ağaçtan top· 
lsmağ:ı ve sair hususata ait 
bılümum masrafın muşte· 
rıye &İttir. 

Daha fazla izahat al· 
m11k ve husu~i şartları an• 
ia mak isteyenlerin {2013 -8) 
dosy11 nuınarasiyle Mılli 
Em a.c Müdürlügune müra· 
caatları ilan olunur. 

KAYIP MUtilJR 
Adıma rr.alıkük mührü· 

mü kaybettım. Hıç bır 
kimst"ye borcum yoktur. 

Halil Çobırn 
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