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; ı.oo;nba hô.disesi Ameri- itaıvan gazeıeıeri 
,.,, h k iT AL YANIN 

ıı ~ .a emesine dün devamedildi kan uçak 
~~"lof ve Kornilof müdafaalarını okudular 

1 
Zefere kadar harbe 

~ises~r~ıo A.A.-Bomba faasıııın rt~sça okunmasına l · dt:!vam edeceğjni 
~lll) dilin llluhakemesi\ne müsaade istemiş, fakat ge ar l yazıyor 

,,u Celst~Varn edilmişt;r. ~n celsede bu talebjn red M "d d 
:aıı~llı .e. Pavlof müda· dıne karar verild;ği ıçın 1 vey en 
'u" esının ı b · ... ıı \' ıazır oldu· una ımkan olmadığını k 
tıı~k iıı~ ~endisiniu oku bildirmiş ve Kornilifun açan 
1 ~ulllu eclığini söylemiş ve ısrarları boşa gitmiştir. Japon gemilerini 
u•aaıııJ!t~. P:v~of müda ~~ndan. sonra Kornilııf, arıyorlar 
~tilı, u had;se ıin keıı furkçenm gramerine daha 
l alaka 1 k k f Vaşington 10 A.A.-tyrıı sı o madığını, t ço vu u u olduğu için Pav 

''6ban v.ti Abdurrahmn lofun okumasını istemiş, Amerikan uçakları Midvey 
~ıy lldetııe suçun sabit fakat bu talepte reddedil- deniz savşındao kaçan Ja· 

ilCağ1 • m'ş "d f 1 pon gt-!milerini aramakta 
oı ıddia e-tmiş- ı ~ mu a aa ıuın ancak dır. Bu savaşta birçok 

~Uııd maznunlar veya zabıt ka· 
' rıı au .. n sonr11 Koroilo· tipl~ri -~arufın~an okunabi· hurp gemileri batırılmış 
~ uı dafaasının hazır lecğı ~oylenmıştir. Kornilo· ve Pörl Harburun intikamı 
~ilortnadığı sorulmua funda, Pavlofun müdafaası alınmıştır. Japonlar Mid· 
1 t "'' ·b· d" v~y adasından "başka boz· llı19 ol' ercümenin ya- gı ıy ı. 
~ g~· duğunıı, yalnız göz Muhakeme geç vakta gun da .. vermişlerdir. Mese· 
"!liıı'>."1l'rneğe vakit bulun kadar det"am etmiş ve la Hindisi ana akın için yola 

ısını b " ı:ı b ~ıkan Japon filosunun bir 
(

'• ~~urı için müda ~1:ır"'am a gününe bırakıl 
ur~ mıştır. kısmının batmlması ~diğer 
~S es ı lerinin dağıtılması ~da bir 

Y~ eşya Clrlı k Su riyede bozgundur. lugilizler ı\ta· 
~Pıll'\ı"\ k dagaskara mütemadiyen 

•ıııyaca Fransız kayıpları ne askeryolluy.Jrlar.Son de-
~ ~~ar 1 ı · ı 1 , ~Ôt~ 1~ - Bildirildiği- • o muştu fa olarnk bir Ingi iz bır i 

~ ~~·•~a~k.s eşya imal Vişi 1 tA.A.- Eski Su ği 2 bin mil mesafeyi ge 
r )a~ nı nıu men·i hak riye ve Lübnan yüksek ko çerek Hin':!istana varmıştır. 
~ ~llıaktUayyen tetkikler miseri G:mtiral Dentz Suri . Yerine varan her _ kafile 
~ aı ~tl Ildır. ye:muharebeleri sırasındaki düşmana bir darbe teşkil 
~ ~Q~~U~l~rde büyük fi Fransız kayıplarına!dair ra· eder. 
~ ~) q. t~rn' erı gösterfm ve kamlar vermiştir. Hu ra- Libya cephesinde · şim· 

!Ortlitıi k en Çürüklük va karolara göre Fransızlar di muvakkat bir sükıln 
~ ,b '~larıhaybetrniyen kadın Suriyede 128 uçak, 76 ~u hüküm sürüyor. 

'l'ıl ~ın Y . b 93 ~- ql'ıtk erıı tiplere vy, tayyareci, 100 de M 1 p f 
ltıi iioı · Lu fiat yükseliş nizeri ve bir miktar piya· a reşa e en 
tı 1)'~ Cek k. · de k bet · ı d' \ l'eni Şe ılde ıma ay mış.er ır. Jogi-
ı bu. tef'.S~slara bağlun liılerin kayıpları Çörçilin 
llıc\'ı lllıklerin başlı sözüne göre 2300' ölü ve 
it, Uunu teşkil etmek 450J yaralıdır. 

~l'i~er tük Midvey harbine 
"'~~c:er h: eşya sayılun 
~ ~rı~ k1eındu du bu Amerikalılar daha 
, '(ı r kar l b ~ \ıtS b ur ar alına· isim ulamamı .. 

.. , ll ·ı . • 
r 1lQe11 ı gı Jı eşyaları Vaşington :1 JA. A.-

> 
111l~et erdM mUrekkep N_evyork Hrıtllribun gaze· 

• r·... Yak d ~ğr1ı 111 a Ankara sı yazıyor: Şimal Pasifik· 
~J~ Slıtrd~ak onlarla da le vukua gelen harp hak· 
'ta. hu k _bulunduktan kında pek az tafsililt ah· 
,~kıiııe a. arların tatbik na bilmişti ·. Bu harbe he· 

t-ltıllkı .... ~onuıacağı söy· nüz bir ad da bulamadık 
~d· ~ır. 

1trıe U .§lmdiye kadar her savaşı 
.. zunköprü ~zden daha çttbuk "adlan· 

~irll YOiu dınm Japonlar, bunun.hak 
~~~~;t~O A.A. - Edirne .kında garip bir.,sUkOt ıııu 
>, ~Çt\nıa ~r~s.'ndaki yo- hıfaza ediyorlar. Daç 

~lrtıiş ışı ı~in Sofya· Harbr Lakkıoda da henüz 
~ 'J\ll~arj:lan Türk heye• hirşey bilmiyoruz. Yalnız 

~~llrn·· landan şehrimi· tahmin_edildiğioe göre Ja· 
~ uşlur . ~~nlar, Havai adalarına 

._, ~~'l~o-n ... un._c_e-va-b .. ,- • d~ha iyi bir hücum yapa 
~ ~ \4ttd 10 A bılmek için Daç Harbre 
.:1' tallk .A.- Gene karşı lıir Şüşırtma her*'ke 
-'tat~~ eı ? Yeni Fransız ,' ti yapmak istemişlerdir. 
~i Çısinin nutkuna 

~Vapta bUtUn in· sanların birbirine mubta~ 
olduklarını söylemittir. 

Bütün tazyiklere rağ
men sarsılmamış 
Vaşington 10 A.A. -

Röyterd.en : Dünkü basın 
mensupları toplantısında, 
geçenlerde Vaşigtoııa gel
miş olan Amerikanıo V ı ş i 
büyük elçısi am iral Lilıi 

beyantta bulunarak demiş 
tir ki: 

"Muhtdif Fransız bü
kQmetkrile yaptığımız dip 
lomatik münasebetler .Fran 
sanın milstevliden kur
tulmasına yardım edecek· 
tir. " 

Bundan sonra Amiral 
L\hi MtJreş.ıl Petene olan 
hayranlığını, bütün tazyı k· 
lsr~ rağmen .sarsılmadığı· 
nı ve bu yüzden Fransa· 
mn kurtulacağını bildir· 
miştir. 

RuzveH kısa bir nutuk 

söylicek 
Lt ndra 10 A. A.- Paz'.lr 

günü sa~t 21,50 de Mister 
Ruzvelt kısa bir nutuk ve 
recektir. 

Roma : 10 ~· A. 
st~f ani aj ansı biJdiriyo,.: 
Italyan kıtalarınm harbe 
iştiraki nin ~knci yıl fö 
nümunde büti n gazeteler 
harbin ikinci yılının som:· 
nda,Italyanın daima ayak· 
ta durduğunu, 6 kuvvet· 
li ordusil ı· C"'p3elerde s avaş 
tığım, Japonya ve Almanya 
ile yan yana zafere kadar 
mücadı-leye devam edece· 
ğini telJarüz ettiriyorlar. Ci 
yornale Ditulyn gazetesin 
de Sinyor Gayda diyor,ki: 

"Eğer Hüyük Britan· 
ya Akdeniz \'e şimal Afri
kada savaşmasaydı:vaziyat 
büsbütün değişebilirdi. 

ltalyan -lspanyol 

tem asları 

Madrit 1 lA.A.- lspan 
yol Harbiye Nazırı dün 
Jtalyaya har6ket etmiştir. 
Kendisine eşi de rnfakat 
etmektedir. Nazırın bu z'l 
yareti hususi mahiyettedir 

Bununla beraber bu se 
yahattan istifade edilerek 
iki memleketi alakıılandı· 
ran mes'!leler üzerinde gö 
rüşülscektir. 

İngiliz Harbi
ye Nazırı 

Biliyor fakat söyle

mek istemiyormuş 

Londrn lOA.A.- lngi · 
liz Bahriye Nazm bugün 
Avam Kamarasmda t·eya 
natta lıuluaarak, lı rbıu 

SON DAK KA 

Hindistan 

Bir askeri üs ve ia 

şe merkezi oluyor 

Yeni Delhi 11A.A·
llindistun ı n ı ni V t lisi 
Hindistanın iki mühim 
merkez olduğunu söyle 
miştir. Bunlardan biri as 
krni üs ve diğeri iaşe mı)r 
kezi olmasıdır. Bunun için 
y eui tc,'Clbirler alının ıştır. 
Bu üslerde istihsal, muYa 
sala' ve nı.&kliyat işl_,rini 

Perşembe 
Abone şartları ı 

Dahilde yıllıöı ~ lira 
Yabancı memleketle" 

8 lira 

-ll!nların her kelim" 
elnden !S kuru• ahr ır 

• Ocret pe9indlrı • 
GOnO goçen Jlsaı •ıctr 

10 k ll"'UŞf 'r 
< ... 

G. Dögol 
! Libyadaki Hür 
1 • 

Fransızlara 

. B'r mesaj gönderdi 
Londra 10 A.A.- Hür 

Fransız kuvvetleri kuman 
danı General Dö~ol Lib· 
yadu Biirülhakemi müda· 
fan eden hür Fransız 
kuvvetleri kuman la 11 Ge 
neral Köuige gönderdiği 
bir mesajda d\yor ki: 

"Ben t:i1.e söylüyorum 
siz de bütün kuvvetiniı.e 
sö~ leyin iz ki bütün .Fran· 
sa şimdi size ha kıyor ve 
sizinle iftihar ediyor. ,, 

~imanlara göre 

RUSLAR 
Zehirli gaz ku ll ana 

caklarmış 

~rlin 11 A.A.- D. 
N.B. Ajaosı ask~ri kaynak 
lardan bildiriyor: 

Ruslar zehirli gaz kul· 
lanma'' için hazırlanıyor· 
lar. Esir edilen bir Rus 
Lr.biti şunları söylemiştir: 

''Ben uzun zaman Rus 
Genel Kurmayında çalış· 
tım . lluslar şimdi Alman· 
larm durdurulmasına imkan 
olmadığını anlamışl ardır. 
Hunun için en son çarele 
re başvurRcaklardır.,, 

başından bugüue kadar 
Ingiliz deniz kuvvetleri
nin kaç Alman denizaltı· 
sı btıtırdıklarım bild ğini 
fakat bu rakamı söyliytHniye 
ceğini, çünkü bu!1un düş · 

nuın.ı bir yardım olrtcagı· 

111 ' e dü~m mm 1bundan • 
büyük istifad~ler ternin 
edecoğ"iui söylemiçtir. 

yüı Ül•1cek bır kon.isyon 
teş .. kkül edecektır. 

Komisyonu harbiye, 
nıu1iye ve münakelat mü· 
messıllerinden bir heyet 
te~kil eıiecektir. ikinci 
millıinı merkt'Z, Hindista· 
mn hir deniz inşaatı mer• 
kezi olmasıdır. Bu iş için
de deniz inşaat !!mum 
müdürltiğüne bağlı bir bü 
ro kurlllacaktı r. Bu büro 
Hindlstana ve icabında 
lngiltereye karşı da 
ul olacaktır. 



YENI«.;ÜN 

Mahsule elkonma 
5 

kararnamesi Pirinç ve bul
· gur safışı 19 - Toprak mahsulle rı 

Ofisınin veya T. C.i Ziraat 
bankasır.ırı lüzum görece· ı 
ği yerlerde hakiki ve hÜk 
mi şahıslara ait anbar, ku 
yu ve depolara ve hububat 
ve mamul müştakkatı ilt' 
bakliyat muhafazasına im 
kan verecek diğer müma
sil binalara Milli Korunma 
Kanununun ~muaddel 33 1 
üncü maddesi hükümleriııe 
·tevfikan elkonarak bu mü 1 
esseselerin emirlerine tah· 
sis olunabilir. 

Bu husustaki kararlar 
alAkalı müesseselerin tale· 
bi üzerin~ mahallin en bü
yük mülkiye memuru ta
rafmdan alınıp derhal in
faz olunur. 

Toprak MahYulleri Ofisi 
ve T.C. Ziraat Bankası teş 
kilAtınıı ı bulunduğu yerler 
deki Devlet Demiryolları· 
na ait açık va kapalı ha:ı 
garlarla biJQmum devlet 
tefkilltına ve Devlbt ikti 
ıadl tetekkilllerine ait de 
po ve ambar olarak kulla 
nılmağa elverişli olan yer· 
Ierin, mezkftr teşekküilerin 
ihtiyacından artanları Top 
rak Mahsulleri Ofisinin ve 
ya T.( :. Ziraat Baakasırnn 
istifadesine tahsis olunur. 
Bu suretle Ofisin istifadesi 
ne tahsis olunan, depo ve 
ambar ittihazma elverişli 
yerler için • iki tarafca ka· 
rarlaştınlmadığJ takdirde 
alftkah V ı!kaletler tarafın· 
dan tekerrür • ettirilecek 
bir Ucret tesviye olunaca· 
ğı gibi kira ile tutulmuş 
olanlurın işgal edildi~i müd 
dete ait kiraları da Ofisce 
vE-yu Hankaca tesviye olu 
nur. 

Valilerce tespit oluna· 
eak mahalli ihtiyaçlar fev
kindeki nıabe~ler ve devle· 
te ait s ıir ınümasi! binu• 
)ar münhasıran Zlhire ve 
hububat iddih~rı için Top 
rak mahsulleri Ofisir:ce ve 
ya T.C. Zıraat Bankttsın 

ca talep vukuunda ambar 
ittihaz edilmek ilzere bu 
müesseselerin emirlerine 
terkolu::ıur: Bunlardan ta 
rihl ve mimari kıymetleri 
haiz olanlarının iyice mu· 
bafazasmı teminen- mas 
raflar& işgal edecek olan 
mlleesese tarafından ve
rilmek üzere • Valiliklerce 
leabeden tertibat alınır ve 
bu müesseseler işgal ettik 
leri binaların haiz olduk
Jan kıymetlerine halel ge 
tirilmemesioe itina eder· 
ler. 

se.selerin alını taşkilAtından 
tensibedilecek maha'iere 
Eıevkedilecek olan hububa 
tın nakil işlerinde, Milli 
Korunma Kanununun mu
uddel 36 ıncı maddesinin 
tatbikı hususunda Ticaret 
Vekaletine seUihiyet veril· 
miştir. 

Ticaret Vekaletinin bu 
hususta aldı~ı kurarlar ala 
kah valiler tarafmdan der 
hal tatbik ve infaz olunur. 

21 - Elkonan hububat 
lan satın alınabilme şartla 
rını haiz ~lmıyanlar da, Ti 
caret VekAletince IUzum 
görünen ahvalde, mer'i ten 
zilat esasları h11ricinde hu
susi bir tenzilAta tabi tu
tulmak suretile toprak mah 
sulleri Ofisi ve T. C. ZirH l 
at Bankası tarafından mu· 
bayaa olunurlar. 

Vilil.yet .Makammdıın: 

Halk ihtiyacımı rtahsis 
edilen onbeş ton pirinçle 
dört ton bulgur bugündeıı 
itibaren Hazım Girayda 
ve BakJrnllar Birliğiı ıe da
hil l>akkallard' satışa çı
karıl c ıktır. Jhtiyaç s hi· 
b. h... bu J,,. dan ı.J._.er 

ttlr iı1.erinden 
ihtı • .arın temin etn .e 
ri ve isı nlerini hu !lw.dde 
leri aldıkları bakkallara 
yuzdırr. ulat 1 usul yapı l mış 

tır. Halk ihtiy ıcı için tek· 
rar piriuç verilt.cektir. 

Scıhlık ev 
Affan Yeniler )mahalle 

sindeJıi 1038 parsel nu · 
mar:ıh ve i'çüncü mmtaka 
da bulunan evim satılık· 
lır. 

isteklilerin vakıflar 
veınadnrı ıbralıim Özgüle 
müracaatları 

MUftU 
servet Akdağ 

Gazeteler 

22 - Etkonan bububa· 
tın vasıflanııa göre toprak 
Mahsulleri Ofisi veya T.C. 
Ziraat Bankası ~tarafından 
tesbit olunan değer fiatla
nna mal sahibi veya mü· 
mesaili tarafından itiraz 
vakı oldu~u takdirde, mal 
t ahibi, müstahsil ise mal 1 Midvey zaferini öv 
ambara veya nakil vasıbi· mekle meşgul 
larına dökülmaden evvel Nevyork lOA.A.-1-\ü-
zahireci birliği ise ambar· 

1 
tün Nevyork gazeteleri Mid 

lannın muayenesi esnasın· , vey zaferinden bahsedi· 
da tanzim ~dilen zabıt va yorlar. Gazetelerin yazılan 
rakasına yazmak suretile 1 bu it!razını mahalli idare şöyle lıülilsa edilebi ir: 

Altı ay evvel ihaneti 
Amirine yapması Ulıımdır. . pahasına zafer kazanan 

Böyle bir itiraz vukuuıı millet şimdi yenilreiştir. 
da ihtilAf m~vzuu olan Altıayllanberi zaferden za-
malı temsil edecek suret· 1 fere koşaıt millet ~imdi 
te asgari iki kiloluk bir mağlO.p ve altı aydan beri 
ııilmune alınarak bunun sürüp gelen ümitler yeri · 
vazedildiği kap Toprak ne şimdi ümitsizlik başla 
Mt1~B~~leri Ofisinin veya 1 mıştır. 
T. C. ~ıraat Bankası~ın alil· j Japonlar ihanetlerinin 
kah aJ ,ms memuru ıle tak se.ınercsinden hiçbirş~y 
dir olunan bu kıymete iti- 1 

kazm rn t'llı~l:ı:-d\r. 
raz eden mal sahibi veya it I t bl -. 

.. .1. • f d .. a yaıı e ıgı 
mumessı ı .ara ın an muş 
terearnn mühürlenir. Homa lOA.A.- Mtır· 

ufis vaya Hankanm aUl · marikte çetın m~harebeler 
kalı aiam en kısa bir müd devam et~"!ekt~ır. z.ırhlı 
det zarfıcda bu nüınune kuvvetlerın hınıayesınde 
yi mahalli idare ft.rııi r ine ·bücL:m 6 eden düşman çok 
gönderir. a~.ır kayıpla~ u~rmış ı ır. 
Ofısin veya Bankanın Duijnıan ku\.vet~~m bo?1-

alını teşkilatında veya mah bard!ma~ e~llınış ve a.gır 
sulün bulunduğu d~po!ar- makınelı tufe .. eıt~şıne 
da mala kıymet takdirin- tutulmuşhtr~ır . .. Duşman.m 
d d ı ht"'"r h 1 .. - 17 t • s duşuırn ştur. en o ayı ı ı.a usu u B ı t ıll ı k 
mulm bu müesseseler tara z °! ıyy " 

0 
ha uy p 

fındau tesellüm ve nakline kı · ·' JI u
1
zcnn ve t v a 

. . . ın .ır apı mış ay d· 
hiçbır smetle manı teşkıl d u bonıb 1 
etmez. yar:) mey auın a ar 

11. .1 1 ı ·b· .. atılnı ştır . 
. ~"· a sa ıı ı veya mumes lngılız hu va kuvvetle-

sıh, depo,. ambar veya. k~ i Tarantoya hücum etşler· 
. yusundakı malının teslımı ' r. 

iç\n hazır bulunmaktan ve dır. . . 
ya bu mahallerin hapısını Şırndıye kadar 21) ölü 
açmaktac imtina eylediği ve 74 yaralı vardır. 3 ev 
veya tagayyüp etliği tak· hasara uğr~mıştır •. Atlan· 
d'rde Milli Korunma Ka- tikte 38 l>ın tonılatoluk 1 

td 1 65 · c· bir kaç gemi batınlmıştır oununun mual e ın ı .. 
maddesi mucibince mua· Bunlardan 27 bını :ıseırnıç 

20 - Gerek istihsal mad 
delerinden Toprak Mahsul 
lui Ufiı.inin veya& T. C Zira 
at Bankaı:1ımn alım teşki· 
)lboa ve &erek bu mtıes-

• mele yapılır. gemis!dir. 

Metruk meyva satışı 
1 Milli Emlak Müdürlüğünden: 111~ 
1 
Buluodu~u köy Şaftali Yeni.Dünya Erik Elın;,u "' 

kıY g_.,t 
Isrnailiye. A. K. A. K. A. K. A.K. L~;, '6.~ 

8 1')·114·883·878·885·72-312 bİ bi""" 
r~~.,,,t!' 

lsmailiye k~yündcki yukar•~~ yazılı nı~;~~j ~ 
nıabsuHine talıp zuhur etmedığınden 28 retil' ,;' 
rihinden itiharen bir ay içinde pazarlık su 111or 
l si y. pılucağından taliplerın defterdarırga • 

etmeleri ilfüG~YRi"MENKUL iCARI rl 
Halay Defterdarlığından: . rı 

Mevkii Parsel Muhammen ~I k ,.. 0,9t:ıb!._ııl 
bedeli metre "" 1""i 

rr •• .. ... oyu 

Çekmece Çıplak zi· 1 170 00 118916 11 ~ 
yar et ~ 

ıılı ~, 
Yukarıda köyü ve parsel numarası ya ·pdell 1 

ait gayri menklün muhammen bedeli ozert itıt• P'! 
arttırma ile bir ıtcmelik icüri satışa çıkarı~';;e 7,5~ ~ 

icar bedeli peşindir. Talip olanların ~ 942 r, 
akçasile birlikte ihale günü olan 15- - tl,rt 
tesi gün il saat 10 da defterdarlığa oıurac~ 01 ,iti 
olunur. Deılaliye ilin ve sair masraflrr 8 8 

8-9-11-13 .,~,,ı 

Asf ati yol tamir ihtik8r '.:~ 
Hatay Nafia Mildilrlüğode u Hatay Asliye C - .J. lJ 

1-Vilayet yollarında mesinden ,pttr~ 
yapılacak esaslı tamirat Kahve .. b8~e 1 
ve asfalt kaplama inşaatı vermemek sureb ııl 
kcpah Ziirf usu 'ils eksi it_:_ . korunma ktıPllou -l~:J 
meye konulmJştur. 1 h rr harekettell rl>_,'j 

2-Eksiltme 22-:Hazi· 8 1 şebitıer _. 
raa-942 pazartesi günll t~kdyanınRifal 0ğhJt-' J 

saat 11. de ı\ntakyada Na sın en . a '" · Y 
fia Müdürlüğü odasında 31 hakkına d!: fil! 'I_ 
müteşekkil koınisyoncı1 ya ~şma sonu~eti Ol~ 
pı 'acaktır. bıt ve hare on&JO 

3--Isteyı:-nler husustıart ruoma ~anuıı ufl 
name ile proje ve keşif ev maddesıne uyg P'" 
rakını\952)kuru.J bedel mu ğünden 25 Iİ~ tiO~ ~-,J 
kabilinde Nafia Mü lürlü- s le mahkurJl1>'61 ,it <>':J 
ğünden satın alabilirler. sanfı mahkildJe ı~ı 

4-Bu işin keşif bedeli üzere bUkileP bil ı/7j 
(190366)lira\28) kuruıtur. ·ıe:netrille ıt fi· . 

5-Muvakkat teminat gazda ~ : de 1ıııt~r 
(10768)lira(30) kuruştur. 9~2 tarı:ıı~ilef[JJİftı ' 

6- ·Taliplerin ihaleden mış ve a • İ 
tm az üç giln evvel buna DışÇ ~ı~ 
benzer asfalt ve şosa işle· zeki oQ~ 
ri yaptığına dair evrakı Hoca 5s 
nıüsbitelerıyle birlikte Vi· ehmef S 
!ayete roi racaat ederek i"' 
aıac!!.kları ehliyet vesıkası· tin Ere , J/.ı 
nı 2490 Sttyılı kanuna uy· 4 
gun olarak hazırlıyacakla·ı U ""11' . ff_J zun v- ·oı .,. 
teltlif ml3ktuplarını ve bun ınuayenebaoeS' b.,ıs 
larla birliktt teminat mek ve hastalarını 1'S .rl 
tup veya makbuzlarını ve mıştır. . ıeri;"J 
Ticaret odası ve sikasmı Cuma~ gilJl t f':I 
ihale günü saat 10 a kadar tan öğleye 1ısd•\'I, 
komisyon riyasetine mak nın dişleri bed:,raıa~ 
buz mu abilinde verecek· ne edııir "18 çıJ.ft"'" P, 

erdır. Postada olan gecik kayıp şaha~J 
nı er kabul edilmez. Bozyuk P•

1
1l.,4,., 

f'-1emur al:nacak reköyil ilk0~~ ~ 

Beden terbiyesi bölge 
sinde açık bulunan y:ır· 
dımcılığa 4 J lira ücretle 
bir memur ahnacaktır. 

Spor ve muhasebe iş 
• l~rinden anhyanlnr terc"h 

olunacaktır. , 
• 
istekliler, Beden terbi-

yesi Bö ge ~başkanlığına 
başvurabilirler. 

yılında aJdıgı tJl• 
meyi kayn .... ' ·

1 

~ ruJarı ı 
çıkarııcagı dığıı:ıJ 
hükmü o1Dl8 ·~· .~ 
derim. . ~/ 

DereköYU s.ıil' ~ 
mezunu~~ 

~~=:;-~U4~.J. 
Ne~riyat~Alel'lı , . :; 
Selun 'r, 

C.H.P. ı\latt> 


