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Türk-Bulgar be. 
1928 YIL 12 SAYI 2707 ~DRES : YENIGÜN:ANTAKYA --- ::;t;t 

Yannamesi 
münasebet ile 

Harici9e Vekilimizle 
Bulgar llaricige Nazurı 

, atasında samimi telgraf
lar teati edildi 

Anlcar, 10\ı!A 
lciye ile -. .A.-Tür 
dı i11ı ~lrariıtan artsın· 
nrı.,. za n•n müşterek be j 
u ille .. b ·ı qarici muoase eti e 
Sa .. ,C:;, v ~kilimiz Şükrü 

~ l'~iye ~le B\'lgar lia· 
t.Sında ._ rı Popof ara· 

Ça~ .. • A 1 f 
lır · tnımı te gl'H • 

te•t\ ed' 
tere'- •lerek bu müş· 

~ eı,.ti 
••na biı - n llaulb ~va· 
dan duy7t edeceği ve bun 
nuniyet uldarı büyülıt mem 

ıı.. ANçıktınmıştır. 
;, 8 ~ŞMA Sofy ulgaristan 

~ter •itnı~ l9 _:4..A.-Röy· 
•nlaı- • .Turk--Bulgar 

-•strıın . 
llıebetı\e 1mzası müna· 
kana1 tt ~Bı lgaristandaki 

~llle~t-d· 1°>'1e hülan et· 
"' tr• 

llci ille. l 
ve ttbirliğ?' .eketin dostluk 
anlattna •tıı teyid eden 
"°"iYet u unıuırıı bir mem· 
ıcttler bY•ndırrnı,ttr. Ga· 
Yiik bir ~ın dotara bü· 
ta ve 'f;:1~':"nç •çıklamak· 
,., •tl(l) • 

"1lfbi Tr~lc ~'~. :sasen 
Bulgar haki Ya uzerıodeki 
oldutu arını tanımış 
lcr. n .. nu kaydetrnektf'dir· 
b· .. a.nı 
ır Vtaik ışına tarihi 

lebilir z' olarak kaydedi 
' Uf 

le Türk a gazetesi 925 
Dıiıak1 • - Bulgar dostıuk 
di Şef ~ıa~_•nır•:en Ebe
lerini h t1aturkün şu söıı-

• •rlttt k •suı . illa tı•dır: 
lar1 r~ iarıatanm d" urkiye . uşman 
tll'Qlarıd, nın de dijş. 

A 
r.,. 

nlaş d 
" S "'" an At e ovyetl . manya 
rı erın d 
.. n· okiulc\ e ınem. 

taqın tab •rı v~ llulgaris· 
l'iitk\ye .. ·, tile edilmeden 
bü .• " nıüt . 

raz etmemiş i~u·, Türki· 
i yenin de Bulgaristanın 

Adalar denizinde bir mah 
rece ihtiyacı olduğunu ve 
bunun teminine st1s çıkar
mıy•cığını ümid etmek ıs 
teriz. 

TAYMISIN 
bir makalesi 
Londra 19 A.A. -

Taymiı,gazetesinin diplo· 
matik mulaabiri yazıyoı: 

"- fürkiye çok iyi hi 
lir ki Almanyı. Balkanlar· 

dan Çanakkale ve Adalar 
denizine inmek niyetinde 
dir. 

Türkiye, Almanya ile 
çarpışmaktansa Bulgaris· 
tanla bir anlrc · 
mıştır. Almanya ı u t l". • .ı 

mukavemetini kırarak Ak 
dePizde bir zafer de ka· 
zansa bile bu, kati ne· 
tice üzerinde mües.sir ol 
mıyacııktır. Ev,•ela Balkan 
larda ba:-ekete geçm k is· 
tiyen Almanyaoıo ~ilah 

altrnda 9 milyon askeri ol· 
duğu söyleniyor ki buna 
inanmak güçtür. 

Y ugoslavyanın Alman 
istilasına karşı mukaveme· 
te kart\r vermis olduğu gö 
rüıüycr. Bu gün Yugoslav 
yanın vaziteti, mukaveme 
te karar• vermiş olan bir 
devletin önüne ekseriya 
çıkmış olan bir vaziyf'!ttir 
Biz Türklerin sağlam 
ve nrsılrnaz azmine güve 
ıuyoruz. 

Dey!i Telgraf şunları 
yazıyor: 

cuın etrn· tefilde~1ne 
f"ltİrildikt ıyCC~ği tebıuiiz 1 
1 e11 so 
eler ilave l hra şu cüm 

"Türk - Bulgu anlaş 
masının tarihi ve başlıca 

maudt:si iki hükumetin bir 
birlerirıe mütekabilen taar 
ruz ~tmemeğe karar ver• 
ıniş olduklarını göstermek 
tedir. Bu, İngiliz rrnktai
nazarına tamamile uygun 
dur. Bulgaıistanın taahhüt 
lerin\ yerine getirmesin· 
den memnun olacağız.Bul· 

"H~r ·11_. 
0 u"hl•ktadır· 

.x. ~· tll 1 • .-erinin ın.. enı '"ket di 
Çİiuc{i b' uD\tefilci olan' • .: 

lr ,. l U• 
"\ · - v ete t Dlıyecekt\r aanuz 

~calc · 
'-tll\&k 1... Şt.ıraıın1 • d 
Itri .. - ~O\dır ki .~ayrı ınl 

..,.il va1tr1 ' uu. 
Y•n TiarL~ ı e nasıl H t 

ıqYeye ilh a a 
•lcına iti-

garlar ıstikıallerini mulıa
(ıonu 2 inci sayfada) 

HJTLER 
ın gilte .. eyi istila 

için acele etmelidir 
Londra 20 ,A. A. -

Dün bir nutuk söyıiyen 

Bahriye birinci Lordu A: 
leksandr dt>miştir ki : 

" Hitıer, 1ngili1. adata 
rını istilaya te-sebbüs ede· 
cek olursa. buraya gönde 
receği ordu bir mahkum 
lar ordusu olacaktır. Ge· 
çen sene istila hareketini 
haıırlamak emrini alan 
Alman tayyarecileri mün· 
hezim olmuşlardır. 

Fakat artık :f-litlerin 
acele etmesi lizımdır. 
Çünkü Amerika: saneyiinin 
kapılarını lngiltereye açma 
sının ne demek olduğunu 
Hitler çok iyi bilir. Bu işe 
tahsis edHecek olan ordu
au tıpkı bir idam mihku· 
mu gibi beklemektedir.,, 

Uzakşarkta 
Harp tehlikesi git

tikçe artıyor 
Radyo gazetesinden 
lugilizler Uzakıarkta 

Singapur ve Malezya ada 
larmıs çok mühim miktar 
d cı Avustralyat askeri çıkar· 
mışlardtr. lngihe.ren' lJ"":ak 
şarkta çok ciddi te • • 
ler aldığı anlşılmak auı&. U 
zakşarkta büküm sürmekte 
olan gerginligin artık ııöz· 
den tiliyat sabaıına intikal 
edr.ceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Koordinasyon ku.rtırları 
Ev kiralan ve gazete sayfal3rı hak

kında bugün iki kararnaıne neşredilecek 
Koordinasyon hey eti esas olacak, bu da yoksa 

bugün iki mühl m karama maliyece takdir edilen 
me neşredecektir. Bıı ka· ~~aY.ri safi irad kira bede 
raroamelerden birisi\ciracı Ii için esas tutuhcaktır. 

Bu kararnameden sonra 
kiracılarla ev sahipleri a
rasındaki müoas~bat nor· 
mal bir şekle girecektir. 

lar ev uhiplerini, diğeri 
0

<.le gazetecileri alakadar 
etmektedir. 

Kira bedell~ri mesele· 

lesi bu kararname ile son 
ve klti şeklini almakta • 
dır. Bu kararnameye gÖ· 
re. gayri menkullerin ki • 
rası 939 senesindekinden 
fazla olmıyacaktır. Bunun 
için gayri mankulün kon· 
trat senedi tetkik edile • 
cek, eğer yoksa ayni eve 
beoziyen binaların kirası 

lngilizler 
Trablus şehrine 

yürüyo1 la"' 
Londra 19 A. A.

Ortaşark lngili z karargi • 
hının tebliği . 

İngiliz kUYYdleri Trab 
lus .~arp Şt!bri üzerine yü· 
rümektedirler. Bu şehre 
giden vaha ve yolları ln
giliz ukerleri işg1t1 eyle· 
miştir. Kuvvetlerimiz ha • 
len Trablusugarptan 250 
kik.metre uzakta bulunu • 
yorlar. 
Geron şehri de 
düşrnek üzere 
Kahire 19 A. A. -

Habeşistanda lngiliz İlf'ri 
hareketi devam ediyor. 
Geron şehrini saran lngi· 
liz çemberi gittikç~ daral 

İkinci kararname, ga· 
zete sayfaları he1kkındadır. 
Bu kararnameye göre ga• 
zetelerin sayfa büyüklük· 
leri 940 yılı başındaki 
hacminden büyük olmıya
cak ve hacimlerini değiş· 
tirmek istiyeo gazeteler 
bunu ancak Vekiller heye 
tinin kararile ve meşru 
sebepler gösterm~k şartile 
yapabileceklerdir. 

ltalqan muka 
ve metine 

v ragmen 
Yunan taarruzu 
devam ediyor 
Atina 19 A.A.- Yu· 

nan Matbuat nezar~ti teb
liğ ediyor: 13 Şubatta baş 
hyan Yunan taarruzu İtel· 
yanların maunn idane mu· 
kavem,.tioe rağmen şid
dde . e dı!vam etm~ktedir. 
Cephenin muhtelif nok· 
talarında İtalyan mukbil 
hücumları tardolunmuştur. 
Yunan ordusunun hareka· 
tı plen dair~sinde inkişaf 
etmektedir. Askeri ehe_. 
miyeti haiz mühim mevzi· 
ler işgal edilmiştir. ltatyan 
zayıa tı çok ağırdır. 

Mfj ,. 

ıngilterenin Çin ile bir 
ittifttk im"talamak üzere bu 
luoduğu bildiriliyor. 

Japonya lngilte
reyı: anlaşmak 
tekıif ediyor 

Londra 20 A.A.- Jı· 
pon hariciye uazırı ına$u
ka lngifü: hariciye nazırı 
Edene çok samimi bir li· 
sanla yazılmış bir mesaj 
yollamıştır. bu mesajda ye· 
lmz uzak şarkta değil dün· 
yanın her tarafında lngil· 
tere ile bir iş birligi teklif 
edilmektedir. 

· makta v~ logiliz kuvvetle 
ri bu şehre GS kilometre 
kadar yaklaşmış bulunraak 
tadırlar. Bu mühim şehrin 
yakında lngilizlerin eline 
düşmesi beldttnmektedir. 

niaani ayı içinde hava 
hücumlarından Ingilterede 
insanca zayiat listesi şudur: 

1502 ı:ıivil ölmüş, 2012 
kişi yaralanmıştır. Ölenle· 
rin 720 si erkek, 567 si 
kadan ve mütebakiı;i ço· 
cuktur. 

Bugün lngiliz hükume· 
tince büyük bir dikkat ve 
ehemmiyetle tedkik edil· 
mekte olan bu mesaj, siya 
si mehafiıde layık oıduğu 
ehemmiy~tle lrarşılanmı~tır 

Almanya ve lt11ly!tya 
muabadelerle bağlı olan 
Japoııyamn Hariciye Na
zırı tarafmdan yazılan bu 
mesaj çok ıa)'1lnt dikkat 
görül mektedi. 

bir aylık bilanço 
Londra 19 A. 'A. -

Neşredilen resmi bir iffta 
ti 'itika göre, geçen kanu· 

SO DA 1 

Bir sulh teşeb 
büsümü var? 

Japonya nutavas 
sıt rolünü oynıyacak 

Madrit 20 A.A.- Ha· 
vaa Ajansı bildiriyor: Ja· 
pony;mın muharip dev
letler al'asmda ınuravassıt 
bir rol oynamak ve nor· 
mat halin avdet\ni t~aıin 
et111ek için teklifler topla 
mağa amade olduğuna da 
ir Tokyodan gelen haber· 
ler burada heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Y .uahlar urasmda 189 
çocuk 1171 erkek, 682 
kadın "·ardır. 

Resmen qa .. 
ianfar.ıan bir 

haber 
SOFY ADAK! 1NGIL1Z 

ELÇ1L1G1 YERiNDE 
KALIYOR 

Belgracl 20 A. A. -
Sofyadaki İngiliz elçisinin 
pasaportlarını istediği ve 
elçilik erka~unın Sofyayı 
terketmek için baıırlandı· 
i• hakkında Alman ve 
ltalyan kaynaklarından çı 

\ 

kan haberler Belgraddaki 
İngiliz elçiliği tarafından 
resmen yalanlanmıştır. 



SPOR: 

GÜREŞ 
Bölge birincilikleri 

Yine B<?ledi-\ 

1gede11 şikô.get 
Birçok sokaklar 
zulrr et ve pislik 

içinde 
Bölge güreı birincilik 

leri müsabakuı evvelcede 
yazdığımız gibi, bu hafta 
pazar günü öğleden ıonra 
aaat 1 S le Gençlik kışla· 
unda yapılacaktır. 

Bölge Güreı AjanlıkJ 
tarafındıtn yapılan davet• 
lere bazı yerlerde.o cevap 
ıeldiğinden muaabakaların 
heyecanlı olacağı anlaşıl 

maktadır. 

Mersin futbolcu· 
ları Hataya gel· 
mek istiyorlar 

Bölge Aıbaşkanlığına 
gelen bir mektupta, Mer· 
ıin ıdmanyurdu Gençlik 
Klübü futbolcularının Ha· 
tay klüplerile haausi te • 
maılar yapmak iıtedikleri 
bildirilmiftir. 

Aıbaşkanlık klüpleri • 
mizle temu ederek Mersi 
nin bu güzel arzusunu ye 
rioe aetirmek üzere te . 

tebbüalere giriımiştir. Bu 
temaı temin olunduj'u tak 
dirde Merlİn _ ile Hatay 
araıında Merlinde, Antak 
ya ve lakenderunda maç· 
lar yapalacatJ öjrenilmit, 
tir. 

Dün aktamki 
Konferans 

Halkevi .eri Konfe 
tanıların aelrizinciıi dü ak 
pm saat 21 de Öğretmen 
Turgut Serengil tarafın· 
dan verilmiıtir. 

"Uımarıh lmpal'ltorlu 
tunun yıkılış ıebeplcri,, 
mevzunu ta11yan konferanı 
ta V aJimizle tebrimizde 
bulunan Universite talebe 
leri ve çok kalab.hlc bir 
halk kütlesi hazır bulunmuş 
ve alika ile takib oJunmQJ 

··tar. 

Bir talebe kafile
si geliyor 

.t.tanbul yüwk mual· 
lim okulu ta1ebesinden 
11 kiıilik : bir kafile bu 
günlerd., ,ehrimize gele · 
cektir. 

Bir çocuk kuyuya 
düştü 

Uzunçarşıda 156 nu • 
marab evde Mebmed oğ· 
lu Nizamettin adlı iki yaşın 
daki çocuk enelki akpm 
saat 18 de avluda oynar• 
ken açık bulunan ,kuyu· 
ya düllDiittür. Ana ve ba 
ba11nın feryadma polia 
Mehmet Gray ile bekçi 
Ahmed yeti•miı ve bekçi 
Ahmed derhal kuyuya at· 
la)arak yavruyu muhak • 
lcak bir ölümden kurtara· 
!ak çıka!J!!fbr. 

Birçok okuyucularım1z 
dan haklı ,,~ayetler ala • 
yoruz : Bir kısım ıokaklar 
da eksilen ampullann ye
rine ampul ~konmamakta 
ve bu yüzden bazı ıokak· 
lar ve hatta caddeler zul 
met içinde butunmaktadır. 

Diğer taraftan, yazı an 
d1ran bugünlerde bilbaUM 
ana caddelerde toz bulut 
ıarı havaya kalkmalda ve 
ortalığı toza dumana boğ 
maktadır. Caddelerin su • 
lanmeıma ihtiyaç vardır. 
Benzini taıırruf yaptığı • 
mtz bu günlerde caddele· 
rin arrozöz yerine ealti u 
ıul tenekelerle sulanması 

mümkündür. Bu sulama 
işir.den aıfalt caddelerin 
zarar görece~i iddia11 va• 
rid olamaz, çünkü geçen• 
ler le yagan şiddetli y.ağ· 

murıar ufalta yapacak n 
rarı yapmıştır. 

Diğ~r taraftan ~ehrin 
bilba11a yukan mahallele
rinde tanzifat İşlerinin yo 
lunda gitmediğini &örüyo• 
ruz. Bir lu11m aokaklar 
pialik içindedir. Vakıa bu 
temizlik içinde yalnız Be 
tediye tek detil halkın da 
biuesl ve yardımı olmalı· 
dır. Fakat ne de olsa Be
lediyenin her şeyden evvel 
tanzifat işlerine ön~m vr-r· 
metini iıtemek balkan bak 
kadar. 
Yeni tayin ve na· 

killer 
lakt"nderun baıtaneıi 

Baı tabipliği ve operatör 
lütüne Silifke butaneiİ 
Baştabibi Doktor İbrahim 
ınal t•yin edilmiştir, 

Antakya butaneıi Da· 
biliye mutabauıılığına Yoz 
gad haatanesi o.biliye 
mutabua111 doktor Ziya 
Tan naklen tayin olunmuş 
tur. 

Kızılay 
Sevlibz~delere yar 
dınıa devam ediyor 

Geçen aeylib felaketi
ne utrayarak yersiz ve a• 
çıkta kalanlara Kızılay ıef 
kat elini uzatmış bulun • 
maktadır. Bu karagün 
doıtunuo ilk yerdım ola · 
rak aeylabzedelere yiye • 
cek ve hayvanlara da yem 
temin 1 ettitini yOllllfb~. 

Cemiyet namına _bir 
komiıyon bugün .. köylere 
giderek fdiket gören köy 
leri g~zerek evleri harap 
köyler~ muayyen miktar· 
da ~ra datıtac .. ktır. Da· 
tıtılacak para ev baıma 
en az 2S ve eo çok 50 li 
radır. Komiıyon zararı 

teabit ed~rek tevziab ona 

Türk - Bulgar anlaşması 
münasebetile 

( Baıı 1 incide) 
faza etmedikleri takdird ' 
bu tıtabhüdün Türkiye için 
hiçbir kıymeti yoktur. 

Amerikan gaze 
telerinin tefsiri 

Nevyork 19 A.A. -
Bütün Ao:erikan matbuatı 
Balkan meselesinden bah 
s~derken şu mütaleayı yü 
rütaıektedir: 

Hitler Cedubu Şarki 
Avrupaaında bır cephe aç 
maktan ziyade Avrupanıu 
bu kıimtnda ıulb ve ıükıl· 
nun devamına tarafdardır 
Çilnkü bu suretle kuvvetle 
rinin mühim bir k11mını 
bat ka cephelerde kullana 
bilecektir. 

Bulga,r Baıveki-
liuin beyanatı 
Sofya 20 A.A:- Bul 

gar BaşvekiıiProfe•örFilof 
Mebuaan mecliıinin dün'cü 
celseıinde Türkiye ile Bul 
gnistan aruında akdedi · 
len anlaşmanın metnini 
okum\11, 92.S te yine Tür
kiye ile imzalanan doıtluk 
miaakmdar b.biıle demiş
tir: 

"Dünyanm ıeçirmek· 
le oldutu bu ıüç zaman· 
lan midrik olan Türkiye 
ile Balgariıtan ba ıüçlük· 
lere belki çareler aramq 
've baıladıtı müzakert'!ler 

lsviçrede 
lngiltere tazmin at 

vermeyi kabul etti 
Bern 19 A.A.- lıviç 

re Ajao11 bildiriyor: Bal 
ve Zurib şehirlerinin honı· 
bardımanı münaıebetile 
lıviçre-nin ınfiltere nezdin 
de yapbğı teıbbüıe cevap 
gel mittir. lngiltere bük iime 
c ti tab~ ikat neticesini 

tamamen kanaat getirici 
bulmamakla beraber elde 
edilen delillere istinaden 
bombardaman meauliyetini 
kabul etmekte ve hadise· 
de Ölenlerle vukubulan 
buardan dolayı teeuürle· 
rioi bildirerek tazminat 
vermete amade Öldupnu 
beyan eylemektedir. Bu 
cevaı ı laviçre hükUmetioi 
memnun "tmiştir. 

·Londrada 
Bir cami yaptırılacak 

Londra 19 A.A.-A· 
vam Kaması, Londr~da 
bir cami ve bir iılim kül 
türü müeueaeai iDfa et· 
mek üzere hükumetin em· 
rioe gayri muayyen tabsi 
ut veren kanun liyıbuını 
müzakeresiz kabul etmiı· 

tir. 
i'öre yapacakbr. Ancak 
felaket göreli ailelerden 
askerde çocutu olanlara 
yardım iki miıli yapılacak 
lir. 

:arşılıldı bir itimad hava .. 
içinde bir anlaşma ile so
na ermiştir. Elde edilen 
bu meıut neticeden bütün 
Bulgar milletinin büy"ik bir 
m,.mnuniyet duydutunu be 
yan etmek iıterim. Bu Je· 
ser, Bulgariatanın mazide 
olduğu • ,gibi istikbalde 
de aulb zihniyetinin ye• · 
ni bir bürbamdır. Bula-ar 
b!ikılmeti bir kerre daha 
beyan eder ki Bulgaristan 
hiçbir kimseyi te lıdit etme" 
niyetinde detildir. Türki· 
ye bulgari~tanı çok iyi an 
lamı~tır .,, 

Nutuk M"buıan Met• 
lisinde sürekli alkışlarla 

karıılanmıştar. 

Yugoslavyada çok 
iyi karşılandı 

Belgrat 19 A.A.-Tür 
kiye ile Bulgariıtan arasın 
da imzalanan anlaşma Yu· 
goslav siyaıi mebafilinde 
tamamile taıvip edilmek· 
tedir. Bu anlaşmanın Bal• 
kanlarda ıulbu vikaye ve 
Balkan devletleri ~ra11nda 
iş birliği yapılması çok iyi t 
karşılanacaktır. 

Bu paktııı imzumda 
Sovyetler birlitinin büyük 
bir teıiri oldutu kanaah 
umumidir. Çünkü Balkan· 

larda ıutb ve ıükllauo mu 
bafaıasanda Sovy,,tJerin 
büyük menfaati vardır. 

Elektirik te
sisatıyapan· 

lara 
Eıektirik idareı.inden 

Nafıa YeÜletince tan· 
zim ve Vekiller heyetinin 
19-9-939 tarih ve 11976 
ıayıh kararname.ile tudik 
edilen (Dahili tesisat tali· 
matoamesi ve dahili teıiaat 
fenni şartnamelİ hükümle· 
rine tevfikan Antakya ve 
lskende-run da elektirik 
teaiaah ile iştij'al edecek 
enatalatörlerin Nafıa veka· 
letine müracatat ederek 
ehliyetname almaları ve 
bu el:aliyetoamısyi Hatay 
elektirik idareai müdürlü· 
ıüne ib. az ve kayıt ettir· 
mel eri lıızamdır. Ebliy"tna
mesi olmayan enıtalatörle
rin yapacakları teıiaabn 

idaremizce kabul edilmiye 
ceği ve balkım1zın ehliyet 
nameıiz enıtalatörlere te
sisat yaphrmamalart ebe· 
mmiyetle ilan oiunur. 

Gündüzde 
Bu akaamdan itibuen 

.z AZA 
En aon harp baber;eri 

---~eşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

C.H.P.matb.a11ANTAKYA 

Diploma 
Ebeler h 

kında 
Belediye Re;ali 

den 
Yeter nisbette 

malı ebeıi olan y 
doj'umların malıalld 
permili ebeler tara& 
yapılmaıı kanaaen y 
br. Şehrimizde Fatdll 
zel va Hadiye Ôzıaur 
larında iki diplomalı 
diye ebeıi .uaemt 
ğunclan bi111QM1m 
lann bu ebeler tar·•blllllllım 

belediye namına m 
yapıl•nua kaman ikti 
dandır. Bu ebeler faki 
den para iatemiyece 
ribi zeıngin ve orta b 
tarfından babflf kabi 
verilcek .-rayı kabul 
bilirler, 

Mahalle ebeleri 
odan yapal acak doı~-
d.an bem doğumu 1 y 
mahalle .. ebeelı i l.omde 
tum aahiplerinin ~ 
olacakları ilin olunat• 

Boş rakı ıifesi 
nacak 

lnhiaarlv S.ımüd" 
iündea 

lnbiMrlar lct.re.i 
tadaki flatlar iilerindell 
bıaarlar markaaaoı 
bot rakı fileleri mübl 
edecektir. Talip o 
nn Baımiidiirlük •lif 
beıine müracaatlara. • 
Kuruş S. 
o 65 
1 
3 
6 1 

Erzak al 
nacak 

Antat,..:_butu 
tabipntinden : 

Hastanenin üç ayl 
zak veuireıi IS rün 
detle manakaıayı k 
muştur. İhale 22 
941 cu11111rtesi günü 
10 da hastanede m .. 
kil komiqon huzu 
yapdecakbr. 

f alip olanlann 
deo itibaren ihale 
ti bitamuıa kadar b 
idAreaine münacaatla 
lit alabilecekleri ve 
bammen bedelin 

:I ,s niabetiadeki 
.. kat teminat akçua 
~zile birlikte ita.le t 
;hastaneye elmeleri 
olunur.• 
Kayıp mühür. 
Yeni harflerle 

y .. zıh mührü kaybe 
Yenisini kudırdıta 
lıiç kimaeye borcd 
dığını ilin ederim. 

lak enderunda 
lerden Patrona 


