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SAYISI 2 KURUŞTUR 

,~ ~ .Q"(Ja Şehitlerimi~ ! fJess çok mii 
~'.' ~l in• him nollar 
ı• y ınnetle andık. b&rakmış 

~tdun hlit h • . • Alman mehafil:ne gGre, 
llg" w.VQ ak.ıınıgetz Hess İngiltere ile bir uzla!; 

f' ll ı t d l maya kani sulunuyordu 

ı~J k h a can arını 'lıeren Berlin ıs A. A . -
iı 1 Q r f Yarı resm\ bir menbadan 
ıi aman arın ruhu bildiriliyor: 

i"Ô~ Lı takdis d ·ıd. iyi bebe alan mehafile 
~t ın,~a.~, ş~hit . . e l l göre, Hess lngiltereye 

5 
/ u .. <(.RUnü o(, lberunızi an- hareketinden e\•vel olduk 

-.ıı .. va .., n uo·· T kanı Selim Çelengin t.e b 
0~ -.B 

1 
... l\t.:ruırıu !tun Urk 1 b" k '- ça uzun notlar ırakmış· 

ı. ııP tifaı.,dıye llıcyd lıaı afmdan yecan ı ır nut u taıı.ibey · hr. Buııdan anlaş•ldığına 
.. rı tertip d.•nında bir ib temjştir .. Nutku müteakip Hess, lngiltere ile Alm'ln 

ı ıılde b e ılrnişf atılan Gır top üzerine 5/ .So'- aşta V . •.r. lh· d' k k ya arasında bir uzlaşma 
Ç

,n ş hıt~ensu alımız Şük ·· ıre te i bayrak yarıya m ve anluşma ümidini b~sle 
AO e tırrı· er olrn k ru dirilmi; ve şehirdeki bü· 

e,r h11,,, 1Zdc bu} a Üzere mekteciir . Heıısin bu dü-
eflıf ki t:t~' askfl' , unan me . 1~1n ~t~mobillerin kornala· şüncesi hakiki imkanlar. 
ut· li~ı~ ıın, Bel~•· ve mül- rı e a rikı düdükleri ya- dan gafil olduğunu göste 

~e ı b C~j uıye p . rım dakilcr ötmek suretile B 
11 •l ı !!lens • artı, b "h . riyor. u hareket, Hessin 

ı.eo .. 1r b'ıc bir h 
1
uplar1 ve ka u ı tırama iştirak e\'lemiş· d b d " .. k a a ziya e inurıi düşün 

i 3J ~eri ı 111tınlllu at kütlesi ha tir. Top ses:ni müteakip celerin tesiri altında oldu 
~ ıtıta · 1 Ut 8' nakil va.sıtalarile sokaklar• , . okut ıle ' ır as• ğunu meydane koymuş 

ıı•t iştirak i ~•l,b~jn~lik taburu da bulunan ha 'k oldukla· 

1
,. -Oıhıd .. "Çın d"h:rı Dlerasime :-ı yerde durttrak şehitle'!"İ tur· 
"' ·•, .. '4 Hess, pek az kişiye 

..,\/ Ih tr ııı evvel m mıze ihtiram vaz"ıfesı'nı· w ·s t'f lbış b ey malum olan Alman asker! 
e" '·r hep b 1 

' 1e a. ulunuyordu yapmıştır· plf!nlarmı tamami'e ~ilmt-· 
~ iatj'-ı·ıır ağızd't l 1,40 da ihtiram sükutundan son .. lır "a •tı ·· 

1 
b' k mekleberaber, lrıgilterenin 

0 ıırl llıış nıarşl ·ı soy enen ra ır ıta asker havn· tam imhasına varacak olan 
fll Utu~e b,ıııu ı ~~baştan- ya üç el selam ~ndahtı yap projeleri oldukça ,iyi bil • 

u 'thrı, l( urk Hava nıış ve merasim bu suret mektedir. Bıraktığı yazı • 
.f G Urum Baş le sona ermiştir. el' e lardan sarih suretlt- şu ci· 

t ıe flç •k 5ıı1İ ık ·ı il ~ t het meydana çıkıyorki 
0
ii ~J 1 Qf eş- 1 akdi re deg"' er Çörçil ve arkadaşları Al 

()ııı": ll'lın h-. •• manya il~ sulhe mani ol· 
od~ SQl>t ••ı.U- bir /ıurekef maktadırlar. Hess hakiki 
ve ~Poı- b ef esz• vaziyet lıakkındtl bışka 
ııe 'da b a~.,, Verilecek ziyafet paraları l d d 

se ı• 8 '" te rtıı Qecesj k YdF'dım cemiyetlerine te- ngiıiz evl-t a omlarını 
,.tı k· ı· Cdc ınsu" . ış- bilrasse kendisinin dostu 
1dıJg ı atı 19M l'crbierıı~cek - berrD ediliyor olan Lord H tmil tonu ik. 

.,e ~Por b 1 ay,8 Ci Ye'lı teş. Uç haf .adan beı i kendi 
dB~~ ıtllllaırı ~'irıırrı, .. ençlik ve aralarında birer ziyafet na edeceği ka.naatiııi taşı 
~' .~ b,~~ • •çın urn . ._ yordu. Hess benzini bit • 

r "" " ı Proor urnı vermede olan zevalin bu L d H ·ı 
11 ~5111 ••1lls'b•kl\gil\ b~ arnu1d •n ziya~et b'!dellerini Hayır tikten sonra or amı · 
e 4 , rt hııtırı liııı "c b~r spor cemıyetlerine teberrü et- tonun malikanesi civarın · 

v .. 19 ~:nıı~tı .. •r rnüsıarne m ~ k da yere atlamıştır. ı tıu ıvtay •. ege Qrar verdiklerini 
ıJe ,ı ı, •a~t ıs'' P•ı menınuniydle öğrendik zi- Raşı·d A /ı• 
ô -'t· •ıııd tc ,, artesi g·· Y f 

l
.te' taraf " A.tıet' '-leııçlik k u ya et sırası kendsi ııd .. olan 
~ 1:• ( 'hd.. ,....... . ış- usuf K ı ru·· RKlYENlN TAVAS v. } ·• "il t 4.,,, A 1 f oyuncu ou ziya . · 

'tıfl . erf J•n ıg-, et b d ı· ı SU fU TE.KLlFlNI K /\ • e · t "ı···ı· 'J> 1 e e ı o an 50 ı· '"' e•1~ ~·~alıı \' .. , 1 'ller o Unan kinıse . y anıyı BUL.Er rı 
oP' trıt!~1 · rı ) \ie L •tın rnüsa sız ve oksu il ar ce· 

tıı~ t!aktır 1 oyunıau d'rada eğ. ~~;ye~~·-e tebcrrrü eylemiş 
..,ı ,.. • r a " ıger arkadaşların da 

~ ,... '1ec #•pıla bu 1 d~tıç}j~ e sa,t 
2 

. suret e bereket ederek 
c b

11 
kı.,t8 1 de i zıyııfet PHralarını Türk Ha 

'& ttıij .. ·ı. Sı • h Y ne va K lll~r 4-1111; El ne · U"umu, Kızılay ve C e,j v~ t sın. y ~ il 
<: ~nçlık t"erilec k e.rrısiı nıü 0 

su l\re Yardım Cemi· 
6hı ~tr e?ıııiı k tır. Y~t~erine teberr:.ı edecekle 

nar o .. k ~lı oı u " S rııu lıab ld k oyr
111

.. adı " \)İ>'cııil lln . . er a ı . ken lile· 
lltı.ı ... Yaı.:a ,. ~o ..... C"A.y r~rıı takdir ve lebrikedc· 

4,ı~~ 1 ·••cd· · rız 
tt-r ı. olu b' ltıUk 11 •sıni · 

e.,. ır k t ~ı· 
"'•c k lllılli Ons ıer E • J 
ŞtJi lır. QYUtıla er Ve. r Z ln e 

ı~ MF.c:L r oYııa. 
t NA. ısı l'o 

ı \iv .. ıı_. MAD1 PLA.. 
fllı.L llll <>~ 

"' "ll;Ell't ı:>UQ İ ~ka Ct O\ top\llQ 
~ .ı· eri" arı Şeb· 'lla. 
~ "'~iud #et t . ır rn 

e11 .:rnın e . ec 
lrunu u,,üın .. dıte. 

topı, Uıde~i 
ll•cakt 

ır. 

BuAday ofl i alım merkezi 
kuruluyor 

. Toprak mahsulleri ofi
~ Umum müdür muavini 
na · K 
1 

rıut oray ile çoban 
a •m müdürü Vasıf Çak· 
~ur Erzin nahiyesinde de 
ır alım aiansı kuru:ması· 

111 kararlaştırmışlardır. 

K~hire 14 A.A.- Ra· 
şid Al' Geylani .hü~ümeti 

1 Mısır hükumetinin .teklifi· 
ne gönd~rdiği cevapta bu 
ta.vası;uta teşekkür etınek· 
le bere~ er daha evvel alın· 
mış olan Türk teklifinden 
esasen istifade edil mdcte 
olduğunu ve bu görüşın ~ · 
lerin neticesindım ümit 

var bulu•ıduğunu bildirmiş 

tir .
1 

Diğer taraftan Bağdad· 
dan gı lerı haberlere göre 
Ankarnda bulundn lrıık 
Milli Müdafaa Nazırı. Naci l 
Şevkefin temaslarından 

memnun olJuğunu bild ir· \ 
miştir. Şimdi Naci Şevke
tin Bağdada dönmesi bek· 

lenmektedir. 

Radolf.~Hess 
INtiIL TEREDE N ı\SIL 

YERE iNDi ? 
Loııdra 14 A. A. -

Rudolf Hessin lskoçyada 
nuıl yere indiğinP. dair 
verilen tafsilat şu<iur : 

Hessin bindiği tayya • 
recie kurşun izleri bulun
muştur. Bu izlerin, lngil· 
tereye gelirken yolda in• 
giliz tayyarelerinin aleti· 
ne mi, yo\Csa Almaı ıyadan 
ayrılırken hücuma mı uğ 
radıgı benüz belli değil · 
dir. 

ifşa edild!ğine göre, 
Hess yere indikten sonra 
kendisini yakalayan iki 
köylünün evinde misafir 
olduğıı zaman ta yyaresin· 
de bomba bulunmadıgmı 
söylemiştir. Boynunda ast 
h biı fotcgraf makinest 
buh ·nan Hess biçbir fotog 
raf çekmediği halc\cında 
teminat vermiştir. Uz~rin 
de bir lngiıtere haritası 
bulunmakta ve bunun üze 
rinde takip ettiği )'ol kır· 
mızı çizgilerle işaretlenmiş 
~ulunmakta idi. Üzerinde 
ayrıca ~ıdci komprimt'!leri 
bulunmuştur. Kendi ifade
sine göre, l"koçya sahil· 
!erine yaklaşınca tayyaı e· • 
deki ihtiyat betuini deni· 
ze dökmüştür. 

HESSIN DADISI NE 
Dl YOR 

Londra 14 A. A. -
lngilterede bulunan 

Hessio ihtiyat dadm Röy 
ter Ajansına şu beyanatta 
bulunmuştur : 

" Hessin deli olduğu· 
na katiyen inanmam . Bu 
firar ha lisesile Nazi Par· 
tisinde büyük bir yarık 
ac,:tldığı 1a şüphe yoktur. 
He~s belki büyük bir plan 
hazırlamıştır. Kendisi ço· 
culduğundanberi büyük 
idea!ler peşinde idi. Hess 
Mısırda doğmuş, llk tahsi· 
lini de bu memlekette yap· 
mıştır. » 
INulLIZ .MATBUATI 
TEf SIR LE RE. DEVAM 

EDıYOR 
Lundra 14 A. A. -

Hessin lngiltereye gelme
si lngiliz matbuatını işgal 
de devam edivor. Ba~ta 
Taymis gazete:i olmak Ü· 

Zf!re heı.ten bütün lngiliz 
matbuatının mütalt'ası şu

dur . 
.. Hessin ne hklinde 

ve ne de sıhhatinde hiç 
bir arıza olmadığı _tahah· 
kuk dmiştir. Hessin bir 
müddettenberi Almanya· 

"Sonu 2 iııcide,. 

Perşembe 
Abone ••rtları : 

D•hllde yıllığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lir• 
lllnl•ren her kelf me

ainden !5 kuruf:alınır. 
Ocret pe9indir . 

ODnD geçen Hydar 
10 "kuru,tur 

Fransız - Al 
mananla~

mast 
1 /IŞI HÜKUMETi BU 
ANLAŞMAYI KABUL 

ETTi 
Vişi 14 A.A.- Ofi 

Fransız ajansı bildiriyor: 

Bu sabah Mareşal Pe
tenin r'yasetinde fevkala· 
de bir içtimı. akdeden Fran 
aız kabinesi A:niral Darla 
om izahatını dinlemiş ve 

Almanya İle yapılan 1tn• 
laşmayı tdsvib e}lemiştir. 
Anlaş:nanm mahiyeti he· 
nüz belli değildir. Yakında 
bir resmi tebliğ neşri muh 

temeldir. 
ALMAN -FRANSIZ AN 
LAŞMASl !VE EDEN 

Lon':ira 15 A.A.- A· 
vam kamarsmda sorulan 
bir suale cevap venm 1-la 

riciye Nazırı Eden demiş· 
tir ki: 

«-Fransa ile Almanya 
arasında iki mı:ıtaka hu· 
dudunun tadil ... dileceği 
ve Almanyamn Fransaya
kolayhklar göstererek İş• 
gal masraflarını indirmeyi 
kabul ettiğiği cı.nlaşılıyor. 

Almanyamn: bu sözde 
fedakarlığına mukabil Fran 
sanır. ne gibi fodakarlık· 
lar yapacağlm henüz h\l-
miyoruı. Fakat bu feJa· 
karlık ne olursa olsun kal 
bi hala .,hürriyet nefesile 
çarpan Fransız milletinin 

(Sayfeyi çeviriniz) 

SON DAKiKA 

Rudolf Hesin 
diti:çözü tdü~ 
Hltlerill muavini Alman 
milletinin harpten bıkböı 

nı söylOyor 

Londra 1 5 A.A.-Ru· 
dolf Hess bu .sabah daha 
çok iyileşmiş bir halde 
uyanmıştır. Sıhhi vaziyeti 
gittikçe memnuniyet veri
ci bir şekilde inkişaf edi
yor . 

Hess lngiliz hava kuv· 
vetlerinin mütemadi bom· 

budıman~an yüzünden Al 
man milletinin ümitıizli· 
~e kapıldtğmı söylemiş lir. 

Hitlerin muıwi ni Al· 
manyadan kaçmak için bü 
yük bir ihtima,_m)a hazırlan 
dıgını söylemiş ve üzerinde 
bulunan harita bu sözü· 
nü teyid etmektedir. Hess. 
sözlerine Alman milletiniı 
harpten bıkmış olduğuııtil 

ilave elmittir .. 



Sayfa-2-= 

Dilckatla.-

J hf ikaı/ a 
mü~adele 
Guete ~ tunlarında fi 

at Mürakabe Komisyonu· 
nun sık sık ikaz eden şu 
vecizt- lf"riııi okuyor uz. 

"Vat ndaş ! ~ir lirn· 
dan ~ uıcan her türlü alış 
verişte f "turb. iste,, 

"Vata:ıdliş! lh ti ' ara 
kar~ı uyanık ••uhın.., 

* * • 
Sabııh lırl çar~alardan 

g,.çerl· .. n bir sürü karna· 
Vb! köstiunune b .. nziyen 
etıketl riıı di.ıkken sngı· 
ler:ndeki taze mallar Üs· 
tiınt- gel şigüzel koruldu 
ğuııu S?Örmü.,iu luzdür. 

Ne zarerı var? Maksat 
malın fıatını ilandır. 

Birttz Jaha meraklı ise 
niz çarşının bir uc·u İle 

öteldndekı fıat farkları or 
ta yerdeki dükkanlarda bu 
lunan ayni cırıs malların 
fıat çeşnisı de gözünüzd~n 
tabıi kaçmamıştır. 

Heıe ikiflci bir çarşı· 

ya ugrauar.ız bambıaşka 

pıyasalarla karşı k ıuşıyası· 

nız. Mesela bır şey ıph!c: 

pazarında 7 kuruşa, uzun 
çarşıda lO kuru~a, ıvı~y· 

darıda 5 kuruşa köprude 

8 e ,;e 1 ukümeıcivarındaki 
duk\.:aıılarda 13 kuruşa· 

dır. 

Ş ı halde: f ctlupa ıste· 

miye nf' hacet? 
~ o. 

asil ananesine sKdakatsız· 

lak yapacağuıa inana mı} o· 
• .rum. 

AMERiKA iZAHAT 
lSTEDı 

Ankara 141 (Radyo ga 
Zt"teai) Amerikanın Vişi 

sefiri Mareşal Peteni ziya 
ret ederek Almanya ile 
Fransa ara.ı;ında akdedilen 
anlaşma hakkınd1t izahat 
istt-mi~tir. 

iŞGAL MASRAFLARI 
GÜNDE . lO 9MIL YON 

lNIYORMUŞ 
Anka 14 (Radyo gaıe· 

tcıi}- Vişiden gelen La· 
bf'rleM göre-, Amiral Dar 
)anla Hitler arasmda ya· 
pılan anlaşma neticesi o• 
arak Alman hükumeti 

Fr&nsadan gü .. de alm.tkta 
olduğu işgal masraflarını 

. 00 mılyondan 300 mılyon 
franga :ndirm:ştir. 

HlRVATlSTANL\ BıR. 
lTAL YAN PRENSi 

KRAL OLACAK 
Bııdapeşt~ 15A.A..

Ofi Fransız aiansının bil· 
dırdiğine göre, Hırvat 
tacı İtalyan Kraıma teklif 
edilecektir. Fakat 1taJ1 an 
Kralı müstakil bir d ~vlr-1 ı 

bükiimd ,uı olduğu içiıı l-L ~ 
vat bükumdarhğına :lt8lyau 
Prenslennden birını tav· 
siye edecektir. 

lrakta 
RAŞ11 .ALJ IHILALI 

ÇÇKMEK UZERE 
Kahire 14 A. A.- lrakta 

Raşit Ali Geylaninin 
çıkardığı ihtilalin çökm~k 
Üzere bulunduğu haber 
verilmektedir. Kahired" 
bu hususta büylllc bir nik· 
binlik hüküm sürmektedir. 
ıraktan gelen haberler 
halkın lngilizlere karşı bas 
man,. hareketten memnun 
ı)lmadığını bilbirnıektedir. 

LIBYADA HAREKAT 
Kahire 14 A.A- Aske 

ri sözcüya göre, Sollumda 
Alman keşif oıüfrezelf'ri 
beş dişli bir çatal halinde 
müthiş bir kum fartınası 

ve \İddetli bir sıcak altm 
da lngiliz h .. tlarma hücüm 
etmiştir. 

Müzaheretsiz yapılan bu 
garip hRreket lngiliz 
mukavemetini görürıce 

geri ah'?mışhr. Almanlar 
:imdi su ve cephane te· 
darikinde büyük müşkülat 

içindedırler. 

HAYFAYA MALZEME 
GELlYOR 

Kabir~ 14 AA. - Hay 
fa limttmna harp nıalzem~ 
si yüklü bir •;ok gemiler 
gelerek humulelerini bu· 
raya lıoşaıtmaktadrrlar. 

lRAK TEBLIGı: 
Baı{da<l 14 A.A.-ırak 

teblıği: 3 lngiliz bombar
dıman tayyaresi bıtzı şehir 
tere bombalar atmışlar. 
Hasar ehemmiyetsizdfr. 

Bir bombardıman tay· 
yareai düşürülerek müret· 
tebatı tıir edilmiş, Diğer 
bir t11yyare de yere inme· 
ğe icbar olunmuştur. 

lNGlLtZ- JAPON MÜNA 
SEBE fLERl iYİ DEGlL 
Londra 15 A.A.- Eden 
Avam Kanıuraau:da lngil• 
terenin Çindeki menafii 
haidrnı<lıA sorulan suallare 

Almanya 
AKDENlZE KÜÇÜK 
TORPiL GEMİLERi 

GÖNDERMiŞ 
Loodra 15 A.t\. 

Avam Kamarasında bazı 
mebuslar Almar:.yanın kıt · 
radeniı. yolile Akdenize 
küçük torpil g~mileri gö ı· 
derdiği hakkındaki haber· 
ll'!rin doğru olup olmadı· 
ğmı sormuşlardır. Uu suale 
cevap veren hariciye naz,. 
rı Ecien bu haberi yalan· 
lamamış ve bu küçük gemi· 
lerin Marsilya ve civa· 
rında barındıklarını ve Vi· 
şi hükumeti nezdinde 1>u 
hususla yapılacak teşebbüs· 
lere müsbet bir cevap alına 
cağını ümit etmediğini sÜy· 
!emiştir: 

ıT AL YAN TEBLl 
Roma 14 A.A.- lt•I· 

yan tebliği: 
Arnavutlukta f etheJi· 

len topraklarm işgaline de 
vam olunmaktadır. Epirin 
işgali tamamlanmıştır. 12 
Mayıs gecesi A!maıı ha· 
va !ilosu Maltaya Müessir 
bi:- hucum yapmıştır. 

Libyada tobruk mü· 
kemmelen bombardımıtn 
edilmiş Limanda bulunan 
bir torpido muhribi bat· 
mıştır. 

Şarki Af.ikada ve Ha 
beşistandaki kıtalttrımız 
müşkülat içinde kahraman 
en kanlı mukavemete de· 
vam adiyorlar. 

cevap v~rerel ·, Çindeki 
logiliz manfaatleriui Jaı ıon 
yanın haleldar ettiğini ve 
bu hükumetin kendisini 
mesuliyetien kurtaramaya· 
cağını, bu hususta jdpon· 
ya nezdinde yapılan teşeo 
bütılcrin memnuniyet bahış 
neticeler vermediğini söy· 
!emiştir. 

Rudolf Hess 
( Başı 1 ıncidt) 

yı terketm k nivetirıde ol 
duğu muh kkakt ır. Hess, 
etr fmda Cl"'reyan eden 
kanlı haaiselerdt>n tiksin· 
miş olsaydı intihu edebi· 

Jirdi. Hessin lngiltereye 
gelm sın en bir m :ık.s dı 
o'sa gerektir . Acaba Al· 
manyamn hezimetiııe ar · 
tık in ıımışmıdır ? Muhak 
kak olan birşey varsa o da 
Hessin Alnurnyadar. hiçbir 
teklif getirmemiş olması 

dır. Hess, Hıtlerin ~Mü· 
cadelem ,, adlı kitabının 
Bol,evilder aleyhindeki 
kısmını yaımışhr. 

Belki Hitlerin Rusya 
ile anlaşmağa karar ver· 
miş olını-sı Hessin )ngilte· 
reye firar eım.-sine sebep 
olmuştur. Şimdi Hitlerin 
Hessın kaçmasını unutur· 
mak için bir askeri zafer 
kazanması laıııııd ır. 

Hitlerin mutemedi olun 
Hessin Alıuanyada takip 
edilen siyaset ve planlor 
hakkında m5him sırlar 
bildiği şüphesizdir. Fil ha· 
kika yabancı memleketler 
de 1 eşincı kolu teşkilatlan 
dıran keııdısidir. 

Muhakkak olan bir şey 
varsa o da Hessin firarı le 
Atınanyadaki Ncs.d Şef le 
ri arasınJa derııı bir ıhti· 
laf olduğunu göstermekte 
dir. 

ilu hadıse t.ırihte mis 
li gön.ilmı;omiş bir şeydır. 
Şımdi kafası müı.ayede· 
y~ çıkarıl ıı bir adamın 

lngıltereJe bulunmas\ Al 
manyanm lngıltereyi igill 
edemiyeceğiııe en kuvvet· 
li bir delıldır. HeSs Ko· 
mıiııizıniz samimi bir düş 

manıdır. " 
~~~~-------------Ne~riyat MüJurü 

Selim ÇELENK 
C.H.P.m tbusı ~Nl'AKYA 

Vakıf gaqrı menkul mülkiqet ilanı 

Vakfı 
Kantara ca. 
Semercilf"r 

Mevkii Cinsi 
Nıccar pa. dükkarı 

" 
,, 

" 
» " " ,, " 

Muhammen 
bedeli 
200 00 
300 00 
300 00 

Camii ~ebir kıinlük ma.Baraka ev300 00 
gevranı 

Kantara ca. Kantara ma.Nısıf ev 500 00 
C&fer ağa ınes. Cuma pa. Kurşurılu 800 00 

han .3360· 105 
Kantara ca. Kantara ma. H•ne 600 00 

" ,, • 200 00 
" Şirinci ma. Dukkan 150 00 

Kürtfalcı ca. Cinci bölü. Hane 200 00 
Heybeli ,, ,, " 160 00 

" " ,, 400 00 
n ., ,, Dükkan 150 00 

Kürtf akı Rekkabiy~ Hane 800 00 

Mm taka 
5 
5 

5 

5 
5 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Malızar 

154 
202 

360 

845 
260 

411 
1247 
1253 
1440 

957 
1442 

924 
1541 

Miktarı 

Zürraı 
22 
51 

111 

141 
2181 

79 
71 
16 

207 
96 

199 
2) 

125 

Nl.' 
8~ 
89 
90 
96 

97 
98 

99 
100 
101 
102 
104 
105 
106 
107 

Yukan<l yazılı 14 kalem gayri menkullerin mülkiyetleri 14 - 5 - 941 den itiba 
r~n 15 gı..iıı müddeti~ aç\k arttırmaya lconulmuştur. ·ıhalesi 29 - 4 941 perşem
be günü saat l S te vak.ahu idaresinde yapılacaktır. Arttırnnya İşrirak için ,yuzJe 
y~dibuçuk teminat akçası verilmesi lazım :hr. 

,, 
Şehir kfd 
KONGRESi rof 

TtYA ÇAGRl 
Anhıkya Şebİ' 

nizamnamseinİO 
ile muvukl<at b:t 
tasdiki ve idare 
faaliyeti bakkırıd!lı' 
ver.ı1ek üzere t(lıl -1' 
sayın azanın 21 ıJJ 

Ki .. b• saat 18 de up 
yapılacak fe\'k•' 

mada hazır btJ111 

t·n;;;;,J,ı 
lığll 

Memur al•"1 
Deftndarhk t 

da mimh'll olal'l 
. . 20 M•Y yetıer ıçm dt 

günü s -tat ıoda. 
11 

hkta musabakıJ ııJJ~ı 
pılacaktır. En ,ş• 11 
tahsil görmüş k•~ 
yeti haiz talipler•; 
larile beraber de 
ğa müracaatletr1 

Milii Pi/l~ 
19 MAYIS FE~ 

KEŞID ~ 
Milli Piyaııg ~ 

Mayıs f evkaladfo, 
. tı . 

biletleri geJo>lŞ ~ 
gişesinde sattlc.tJ' / 

S .. ,,e un 
1
, 

Mümtaı bı 
İstanbul Sıh ıJ 

tebinden Meztl"~ı 
Gündüz Sinefll' 
daki hanesine· . 

ııa11 
,ıı~ 

Adana aske ~ 
• ıı>' 

satırı alma "o 
isli ğinden ; b 

1- Yazılı ~ 
,ıı 

mutabiye paı• 
alınacaktır. ., 
Evsaf ve şerııı b' 
yonda göriile ı6 

2 Pazarlı~ r1 
• 51.1• 

Cuma·günU t-
. ·" nada asker'• · f' 

misyonunda 1~ 
Tatipleriı~ (1};, 
saatta au;r• Jel 
a - 1000 ~ 

teminatı (12 1 ~ 
l>- 4000aJe ı 

b 
. 3tl ( 

ac:ı temırı 

c- 3000 bİ'' (1 
. ,tı 

leme tem• 0 ,J 
d- 2()()0 sıJI 

teminatı (1 de' 
e-3 )()O •.-7) 

teminatı (P ~ 
3 - Ah1111a' 

b. oiı> 
muta ıye .jjlı 

kadar tesıı ı 
b" tan şahıs ,ı 

ilıl' dirde P1 ( 
le ı" ayrılma 

lır. Jld' 


