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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Pazartesi ----Abone şartları ı 

Dahlld yıllığı 5 lirli. 
Yab ncı memleketle"-

8 lira 
il nların hGr kelim• · 
inden !5 kuruş ... lınır 

Ücret peşindir'. 
GDnO geçen .. ayı~P . 

10 kurustur 

Sıcak 1 obruk 
'VeBardi-

:• ~lYI li"!Yl D~@'1@ıallf'il ~©>ıı .r@~~DOS11i" ~~ 9i'ı 

,,Etimesut,, ta Neler Gördüm ? 
1.-------- vazan: Selim ÇELENK 

'1araret Şehrimizde d ·· n 42 
dereceye kadar yükseldi 

hört g~lmirde sıcaktan bayılanlar var 
~ıııı ndenheri başlı- ıu t 1 ·· · 

Sıcak dal 
8 

•. .. nıe eoro oıı ıstnsy11nunda 

ya düştü ~tüd dairesindeki çalış 
rııalar hakkında i\iühen· 
dis Nuri Erdoğanın verdi· 
ği çok enteresan izahııt ' te
şekkür ederek ayrıldık. 
:\lihmandarımız şimdi bizi 
fabrikanın alt katındttki 
ml1rangozhane kıı::mına gö 
türdü. Geniş, muı lazam 
ve birçok Türk iş\;il~rinio 
çalıstığı bu kısımda uçak 
tarın kaburga ve gövdele· ı 
rile kanat kısımları, pla· .. 
nörler yapılmaktadır.Fahri 
kada imal edilen ilk Türk 
uçağının ayni tipinde9tanı;, 
lik yeni bir seri uçak ile 
oııar kişilik son sistem 20 
planör tezgaha konmuştur. 
i\ lnrangozlume ayda 20 u
çak y. pahilecek kudrette
dir. 

dan sonra kendi başlarına 
sessiz sadasız ~deta mo
lörlü bir uçak l!,lbi süratle 
yol alarak istediği yere ko 
nabilmektedirler. 

~ddetile d g 51 bulun il Jün kaydPdileıı s•caklık 
. r. Yu•du:vur~ et~ektf- gö1gede 42 dereceden bi
tıııuen dıJler bolgele 1 ruz noksandı. Sıcaktan bu-
t • lzrn~~en haberlere g<> nalan hulk kırlara ve su 
ltıeltıiş 1~. e Sıı~k görül knıarlarına taşmmıştır. 
~ tniş ır dereceye yük- Gün dönünmü adı •veri 
~tecey~·~ dün gölgede 4';l len bir sıcak dalgasının 
~n ha~· l ulnuıştur. Sıeak uzun sürmıyeceği sanıl-

dır. B~~rılu.a rastl:ınmak maktadır . .Netekim sıcak 
d lgaııı d ~emızde de sıcak bugün nisbeten uz:.ılmış ve 
)ı;t;Selnı· un ~on haddine haf f bir riiz,;ar esmt:ğe l ş .ıulunuyordu. bbşlamıştır. 

üks eşyası Buz sıkınhsı 
~ idhali 
l\at" 1 sur~rtte men-

/\ edildi 
tı~ir.~kara - Önce l>ildi-
ı. '61 lfb" . 1 'l!tillın ~ ı, ıthuıat birlik· 
t l lil Şimdiye kadar işli
~e ıuev~uu:olun lüks mad· 
flol ı .. 1ı k \A 
'lj illi t' a 1 surette men· 
'l Şkır. Bu karura göre 

e et z • lı . il L arurı ı tıydCtn 

~dd u~ka herhangi bir 
~k~ e ıt\ıaı edilmesi içiu 
~erı1:et turafındıın döviz 
4ik 1YeCf:ktir. 
d~1er 8 eşyu ımyılan mad 
ı oıa:r~sında kadın eşya 

1Ptkı1· n" kullanılan kürk 
ço ' , 1~ kı· rap.ar, her nevi 

Cartı~-elbiseler, lavantalar 
'4Un b'b ' ~Yas ı lolar' ziynet 

tııılar' olarak işlenmiş 'al-
tlcıticı~cı~~?1lekd ihtiyacı 
'e der·ı . ı kadın çantası 
<l ı erı d b ır. B . e ulunmakta 
ıtt u lıst •le · . . . 1 aı d' " rın ıçerısıne 
lı:ri ; ılecek d ğer madde 
etQ:ıek'r komisyon tesbit 

K. e rnl:'.ş~uldür. 

K aradenizde 
Orkurıç bir hadise 

ı oldu 
'.ilanb ı 

~ulld·· u : - 8ir kaç 
\!ıııntı~. Ortadan kaybolan 
il~kib .rıyet motörün üıı 

ctı ux. 
lGr I!: r • . srenilmişlir. Mo-
hile r61ı Civarında ve sn
lllırı. Yakın bir halde ,yol 
f 

t{en 
•ıtın ansızın ,çıkan bir 
~lle 11 tnotö•ii lehlikoli Vdzi 
~kın· Okınuştur. Fırtına 
Oldu:uau deniz çok sakin 

6Und ~~t k an bu anı vazi-
Şırın arşısında tayfalar şa 
~iz ış ve bu esnada d -

uıe . e 
rınde hasil olan biı· 

Alakadarlar bu işle 
meşgul olmalıdırlar 

Havaların çok sıcak 
olJuğu bugünlerde bir de 
buz sıkıntısı Laştamıştır. 
Bize haber verild·ğine gö
re, şehrimizd~ki üç fabri· 
kadan m Cdk b r tanesi 
buz yap naktadır. i\ormal 
Zdnıanl~ırdn ancak şehrin 
ihtiyacını kaışılaya bilecek 
kadar yabılau bu bu1.Jarm 
bir kısm1da şimdi İsken 
deruna gönderilmekte 
imiş. Bu fevkalade sıcak 
-giin\erde'.ş .. hir halkıma buz 
sıkıntısı çekmemesi için ala 
ka1arlarııı l u işe gerekli 
·.>lan (\nemi vermeleri Hl· 
zımdır. 

!\leselfi bugün öğleye 
kadar bıızçu dükldl.nlarm
da satışa buz çıkc.nlnıa
mışhr. 

Yangın baştangıcı 
Evvelki al şanı sual 

9 da Turizm otelinin ba 
c.ısındaki korullar tutuş 

muş ve binama damıudan 
alevler yüzielmeğo başla
mıştır. Hadisen hnl>eıdur 
edilen itfaiye beş dakika 

_içinde yangm yeı ine var
mış, fakat daha önce otel 
müstahde ınıerı toı df ındun 
alınan ·tt'Clbirler'e büyük 
bir felaketin öLıü a ınarnk 
alevler söndürülmüştür. 
~yol<Lur. 

hort..ım nıolö. Un bulundu
ğu noktaya gelince 150 
tonluk nıotörü havaya kul 
dırarak d~virmiştir. T<tyfa
larJaıı yalnız biı i kurtula 
mamış1 diğ'tırll'"ri sahild· n 
in}dııda gelenler tdrafın
dan kurtarılmıştur. 

25 bin İngiliz 
esir olmuş 

Çekilmekte olan in 
gitiz ordusu kova

lanıyor 

Tobrı k niçin 
müdafaa edi

lemedi? 
Berlin 21A A.- Bugün 

neşrPdilen fevkaiade bir 
tebiiğe göre,UbyadaAlman 
ve İtalyan kuvvetleri diin 
TobruJUn bilyük bir kıs· 
nıını şiddetli b:r hücum 
la ele geçirmiştir. Bu sa
buh Almaıı hatların 'l ge
len bir İngiliz subayı tob· 
rukta i garnizonun teshm 
olacaaını bildir:ni~ ve bu
nun Üv·rin!! bütün kale ile 
şehir ve liman Alman kuv 
vetleri tamfından işgal e
dilmiştir. Şımdiye kadar 
Toprukla sayılan esirlerin 
adedı 25 bini geçmiştir. 
Bunlaun arasında birçok 
generaller vardır .Muazzam 
miktarda savaş ınalzemıIBi 
~lmaııl Lrın ehne geçmiş
lir. Dığer taraftaı ı Bnrdiya 
kalesi wptediln·iştir. Mağ 
Jfip düşman orduları ko
valı:ınm a ktdı r. 

İngiliz m; hfilleri r.e 

diyor 
~.ıhire 21A.A.- Neş

redıicn resııı'.i bir teblığe 
göre, Alman1ur Tobı·uğa 
çok büyük kuvvetlerle hü 
cüm etmiş, azimli müdafa 
aya rağmeen düşman ln· 
giliz hatlarına girrneğe mu 
vaffo.k olmuştur. ,Limanın 
işgal edildıği samlrnakt -
dır. 

Savaş devam ediyor 
Cepheden gblen diğer 
haberler, Almanların Har
diynyu vardıbrını bildirmiş

tir. 
Londra 21 A.A.- Röy 

ter nj nsmın askeri yazarı 
diyor ki: 

·'Tobruğuo bu sahalı 

teslim olduğu hakkır.d lki 
~!ibvcr iddiasını teyid e· 

)Sonu 2 iııcid .. ) 

• 

Verilen iıahuttan anin 
}Oruz ki, Fabrikada bil
hass t seıi halande inşa· 
sına önem ve ilen planör· 
ler ve motörıiÜZ uçcık en 
son tekemmüllere uygun bir 
şektı1adir. BJnlar asker ta 
şıma i~lerinie kullunılmak 
to ve son sı..vaşların verdiği 
başıırılı neticelerden son r .! 
kıymeti bir kat daha artmış 
bulunmaktadır. Şimdi bi
zim fabrikada seri halin
de yapılmakla o'an bu 
plonörler ou askeri bütün 
ağıriığı, cephanes! ve yi
yeceği ile istenilen yere gö 
türec~k kudrettud·r. l3oyu 
19 gövdesi 14 metre ge· 
nişliğin iedir. 

Planör son savaşnı en 
önemli en ekonomik ve 
en uyğun hava taşıt v sı 

tası olmuştur. Çünkü mo· 
törsüz uçarak. yol alan 
plı:ınörlerin masrafı lıem""n 
yok g bıdir. U 1 t ınesi mo· 
törlü bir uı;ak t:ırnfındd.D 
havalandırılarak 500 mc l· 
re yükseldikten sonrcs hJ
vada bırakılm kta v ~ bun 

SONOAKıKA 

Almanlar 
Sivastopola girdiler 

Paris 22A.A.- Pnrıs 
radyosu bu sabahki neşri 
yatnıdu Almanların Sivu:;· 
topolun iç müdafaa hntla
rma girdiğini bildirmiştir. 

En az 150Türk ustası, 
Türk mühendisi ve Türk 
iş~isiniıı çalıştığı marangoL
h:mede şefin izahatım din 
lerken çok dikkate değer 
ve hııyret verici bir hak\
kali öğrendik. 

Uçakların gövdelerin
de elastiki mahiyeti lıniz 
bir çeşid hususi ağaç kul
lanılmaktadır. Bizde buluıı 
madığı sanılan bu :•ığaçla
rı gt-çcrı yıla kadar Ame
rik adan ve her metre mika 
bını 1500 lira gibi çok fa
hiş bir fiatla getirtiyormu 
şuz. Geçenlerde bizim mü 
hendisler Zingal orman
larında bir inceleme yap
mış vu Amerikalıların 
zun yıllardan beri 
bölgeden satın ttlarnk 
merikaya götürüp işledik
leri b r nevi ağacın 

uçak saııayiinde kullanıl-
Clığını anlamışlardır. Me
ğer amerikalılar bu ağllcı 
iş 1enmemiş bir halde biz
dP.n satın alaı·ak momle
ketleı ine götürmekte ve
or11da kereste haline ge
tirdikten sonra her nıetr 
ınikabını biz(1 150) liraya 
satmakta imişler ve lıiz 

yıllard n btri habJrimiz ol 
mad· n bu kadar fahiş bir 
fialla bu ağaçları satın al-. 
makta devam edip durınu 
şuz. 

Ş:md yeni fabrika 
rnız la yapılmakta olan u 
çaıdada kendı öz malımı, 
olan ağaçlar kullanıhnak 
tadtr. Hundan başka ma 
r .Jngozhanede kullanıla 
diğer malzemelerin de h~ 
men hepsi yerli malzeme 
Jerdir. 

Tobrukta 
lagilizler vahim bir".:-ırıı:ı 
hezimete uğrad:lar 

fakat 
Londra 22A.A.- Bi 

ttın logiliz gazeteleri L 
vadan gelen vahim ha•__.,,.,.,, .. 
- Sonu 2 inci de 



Afdanmıyalım 
4226 numaralı kanunla 

ıtstihluk vergileı ine yapılnn 
yüzde kırk zamdan sonra 

' bir kısım esnafııı eşya fialla-

Tobruk ve 
Bardiya 
(Başı 1 incide ) 

YENJGON 

Tobrukta 
• Başı 1 incide 

leri cesaretle karşılamuk· 
ta v" umumiyetle şu rnu
taleayı yürütme! tedirler: 

1 nğiltaN yeni ve bü
yük bir hezimete uğramış 

( ~ 
G d. diY0 
anı .dı.ı 

T d ~ m bır 
« anı ıgı dığıffl 

nı tanıma de ·he 
mana tercı ~ ~ 

BombııY ~ij b r ) 
G:mdi rıeşrettı 

rma da o nisbette zam yap
tıklıırı görülmektedir. istilı
lak resminin yüzde kırk art
tırılmasıııı yanlış anlıyan v ·
yahut.bu suretle yanlış anla 
mayı kendi işine uygun .. bu
Jıın perak("ndeci satıcılarm 
bu zammı, yt?ni bir ihtikar ve 
sHcsi yaptıkları anlaşılıyor. 

der bir haber gelmemiş

tir. Fakat bunun ihtimal 
dışında bir iş olmadığını 
t öylemek mümkündür. 
Tobruklaki Gurnizon me\'
cudu 35 bin kişi kadar 
tnbmin ed:lmekte idi. Fa
kat Almanlar Tobrukta11i 
25 bin •!Sİr aldıklarını id
dia ediyorlar . Bu doğru 
ise garnizon kuvvetlerin
den bir kısmı çekilmiş ola 
bilir. Libyada askeri durıı 
mun çok nazik olduğu 
mulıakkaırtır. T&ıırruzun 
başlangıcında Hommelin 
ilk hedefinin tobrulc ol-

Sivasfopol 
Hala dayanıyor- bü
tün ümitler şimdi 

Vaşingtonda 
Londrcı 21 A. A. -

lngiliz askeri mabfilJerinin 
mtitaleası şudur: Akdeniz· 

de lngiliz donanmdsının 
üzerine aldığı ödev ç-ok 
ağırlaşmıştır. Doğu cephe
sinde Almanlar Sivastopo 

hr. Fakat bu hezimet ı 
gayretimizi 11) ndsli da
ha arttıracaktır. Mesullerin 
ceznlaodırılrnası lazımdır. 
Ortada esaslı tıilıkikatı is
tilzam eden bir mesele var 
dır. 

da Jiyor ki:. 11ııf 
".- JopilıZ dill 

d•v b·r uüfıııl3 f• 

Zammın eşya fiatlarmn 
.. uncak yüzde bir gibi ~ok az 
bir ııisbf'tte olduğunu bilmekle 
bu hususta ilgili makamlar
la ~ernus ettık ve bu noktc.
mn 'aydınlanmasıııı yerinde 
bulduk. 

Salfihiyetdar makamların 
bize verdiği malOm" ta göre, 
yiln ve ıp'ik kumaşların is
tihlak vergi'erine yapılan 
zam hiç mesabesindedir. Bun 
dan önce ,pamuk ipliğinin 
kilosundan 22 kuruş vergi 
almmn1ı::ta idi. Şimdi lıu ver 
gi 31 kuruşa çıkıırılrı:ıştır. 
Pamuklu mensücatm kilosun 
dan ulınrnakta olaa 25 kuruş 
ta 35 kuruşa çıkar ılr.Jıştır. 

Sayın halkımıza bu husus
ta bir fıkir vermek için ldr 
kııç misal göstermek kafi
dir. Mt;!selli üç melrelik bir 
.k t yhnhi erkek kumaşının 
fıatı } i z ırnl rla ancak 33 
kuru~ ıır u t ·dır. Bir çıft 
as al.k ır m i e lİ ku una gö 
r" hst hl. k ~ rg si 5o kuruş 
arlmı:;tır. 5 metr~l k bır par 
ça l ~ s nu yahut patiska ve
ya diğer p ruuklu rnensü
cahı g~Jen zam 3 kuı uştan 
ibarettır. 

Diğer tnr.ıftaıı bilhassa 
ıu noktayı belirtmek Hizım

dır ki bu vergi nncak toptan 
satış yapan lııcirlerden aJına 

~aktır. >erl!kende satış y&. 
pan tac'rlere şümulü yoktur. 
Şehrimizde toptan Sltış yapan 

tek ıaressese YerliMallar P .. -
zarıdır ve yeni zam yalnız 
bu mUesseden alınacalıbr. 

~er p rdkendecılerin hiç bi 
risi ne Ol~ annamf' vermeğe 

de yem vergiyi ödeme-
e rne"bur değili ·rd r. 

Bıı it' barla haıfi e l ~rin 
mal bulunan per .ıkeıı

ec.lerin fiallara cüzi de olsa 
m y pmahırı tamamen bir 
t kurdır. Bunun iı;in sayın 

!kımızın nı ıl alırken, istih 
k veı·g"s'oin arttığını ba 

ane eJerek f z1a fiat isti-
reoler i derhal F at Müraka
b~ Komisyo.ıuna haber 
rmeleri hem kendi menfa

Jtleri ic1bı hem de bir yurt 

duğu anlaşılıyor. tu. 
Tobruktaki Garnizonun 

müdafaa ic,:in hazırlığa va 
kıt bulomadığı anlaşılmak 
tadır. 

T obruk' un Al
manlara geç-

1 

mesı 

İngılizleri önemli bir 
üsden meh rum 

bırakmıştır 

Lonct~a 22 A. <\. 
Topruğun alındığına Ldair 
Almanların verdiği haber 
şüphe ile karşılanmakla 
beraber buııun doğru ol
rnı:ısı muhltımeldir. Garni
wndan bir kısmının şehri 
geceleyin terketmiş olduğu 
sanılıyor.Tolıruğun kayıbı, 
lngilizleri kuvvetli bir üsten 
mahrum etmiştir. Tobruk 
Almanlann geri :hizmetle
ri için çok önemli bir nok 
tadır. Eğer Hummel bu 
muvuffakiyetten cesaret 
ahıruk i\hsıra doğru hare
kt>le devam edıJrse, lagi
liz mukavemetile karşılaşa 
caktır. 

Hava hücumları arttı 

Loı dru 22 A.A.- ln
giliz uçakları dün j.{ece 
Almanya üzerinde uçarak 
Emden şehrine ve Holan
da kıyılArıııdııki askeri he 
def ere lıilcum etmişlerdir. 
f u akından 6lngiliz uçağı 
geri dönmemiştir. 

Berlin 22 A.A.- f ngi 
liz uçakları şimı:ıl Alrrnm
ya kıyıları üzerinde birçok 
yerlere yangın ve infiUlk 
bombaları atmışlardır. 6 
düşman ucağı dnşürü!müş
tür. 

la hücuma devam e':!iyor
J,ı r. Burayı znptetmek içjn 

Almanla- çok miktarda 
tank, aslı::eıi malzeme ve 
uçak hazırlamışlardır. Al
man tebliği , Kalenin şi

mal kısmmıu tomarı ile 
işgal edildiğini bildirmek
tedir. Kaldye yapılan son 
hücum 223 gündenberi 
devam eden savoşlann en 
şiddetlisi olmuştur. Kale 
kahramanca rtayanrnakta· 
dır. Şehirdt ki kadın erkek 
bütün insanlar mildafaa 
işine yardım etmektedirler. 
Durum böyle füen şimdi bil 
tüıı gözler Vaşingtoııa çe\~ 
rilrniştir. Vuş'nglonda Çör- 1 
çil ile Rczvelt arasındaki 
müzakerelerin kati bir ne
ticeye bağlanac.,ğı sanılı-

y,)i G .> ·(j j j len meselelerin 
başın la Almanyaya karşı 
açılacak ikinci cephe mese
lesinin~ geldiği muhakkak 
tır. Her ne olursa olsun 
Çörç:l-Ruzvelt mü Akııtı 
dikkatı çekmektedir. 

Almanla& a göre 
Rusyayı yıkmak için 
mukaddes bir haçlı 

seferi yapılmaktadır 
Berlin 21 A.A. - 8ü

tüıı Alman gaz0 teleri Rus
yaya karşı başlayan sa· 
vaşm birinci yıldönümü 
arifesi olar. bugiln şu mu 
taleayı yürütmektedirler: 

Muharebe kaybedilmiş 
fakat zafer kaybedilme
miştir. Şimdi ordularımız 
düşen vazife Almatılara 

Mısır yolunu kapamaktır. 
Bu yapılmalıdır ve yapıla

birli. 

• Goçici vahim hezimetler 
karşısında cesaretimizi 
kayrelmemtliyiz 

Topruk niçin düştü? 
Kahire 22 A.A.- Ev· 

velce yedi _uy dayanım 
Topruk kalesiniu, Alman· 
tarın ezici ve çok şiddetli 
hücumlarına karşı IJu se 
fer dayanamıyarHk teslim 
olduğu anlaşılmak tadır. 

--......~ 

Münakasa 
temdidi 

inhisarlar Başmü
dürlüğür.den 

Bu baptaki şartrıam~si 
mucibince Gaziantep-Nuı· 
lı, Maraş. izip, Kilis ve 
Antep Uirecik, Suruç, Urfa 
F~vzipaşa ve Urfa, Akça
kale, Birecik Karkamış 
va Maraş ltoğlu, ~laraş 
Göksun, Marıış Andırın ar 
farında gelecek ve gidcc~k 
hıhisara ait bif Omum em 
val ve eşyanın kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 16 ha
ziran 942 tarihine müsa
dıf salı gününe muJlJak i
ken yevmi mezkO.rda ta
lip zuhur etmediğinden 
20-7-942 tarihinden iti
bartın on b2ş gün mi d-

1 delle açık ekı:ıiltmeye ko
nulmuştur. ltıale 6 temmuz 
942 pazarteEi günü Antep 
inhisarlar .Haşmüdürlüğün
dc yapılacaktır. 

Alman ordusu bir yıl
daııberi şanlı zaferler ka
zanmıştır. Bu müddet için 
d~ 4 milyon esirin alın 
ması, 24 bin uçı:ığnı tah· 
rip edilmesi, 3H bin to~un 
tahrip veya de geçirilme- j 
si, Avrupamn nasıl bir 
Bolşevik tehlikesile karşı 
karşıya olduğunu gösteren 
en kuvvetii bir delildir. 
Rusyaya karşı açılan savaş 
mukaddes bir haçlılar se
foridir. Alınan ordusu ta
rihte eşi göri.ılmemiş beş 
aylık bir kış müctafaasa:
vaşım şerefle başarmış . ve 
sarsılmam&ştır. İlkbahar 
Husya için ölüm tehii 
k ... 3 le d)luiur. 

Taliplerin bu baptaki 
şurtnamesine bağlı listede 
ki ~o 7,5 muvakkat te

minat akçasile birlikle iha 
leye iştirak eylemeleri ve 
şartaamt~yi görmek iotiycıı 
lerin Başmü,Jürliiğümüze 
müracaatları ililn olunur. 

Kayıp mühür 

rorcudur. 
F 

Kayıp ekmek karnesi . , 
Cumartes günü beş a- ----'!'!!!!!!!!!!!!!!!' 

det büyUk ekmek kurnesi l 
kaybEiltim. Yenil("rioi ala
cağımdan eskilerinin hük l 

AdımH muhkOk milh 
rümü kaybettim. Kimseye 
borcum yoktur. Yenisini 
çıkaracağımda eskisini 1 

hükmü yoktur. 
.Neşrıyut \luduru 
!:Selim Çe enk 
.P. Matbaası Antakyu 

mü yoktur. 
lmran mahallesinden 

Süleyman Sümer 

• 

lliya Seman Zahhur 

ıger uıll· · or mek isternı) rıı ı 
v • diJ.::rt1il ı 
gım bır " 
dığım d üş[l)ıırıa 
ederim. de\I 

·•ıver Hen nıı ·11st1 

nin sözferirıHill~;stıı • 
rum. Onl~r. ktlr!8 
lirlerse bızı ·ırıt.>tı 
ıçin değil, gııll'ıeeeııl 

• • 0'8 dıl 
!aşmak ıçın ° ıcıı\'Llı 

Ev hürriyete 'Jlli 
g~r sJ(ll' 

müttefıklerle c 
. b' ı·ğ· ,,. lJaşıııS 
ış ır ı ın° g -- -- er 
l<azarıÇ " ri 

.. kellefl~ 
mU ·ıerıO 

Kuzanç ~e:gı b8ı·r 
. . t ksidının 

rıncı a si tJ 

içinde ö~:07ı:rıeriı110 

Vergi muke Kerelet' 
sac unvan t··ı · t11~ 
nilay~rek bi riucı ııW 

· ı rı · rıi yatırnııı 8 ~erı; 
Aksi takdird.~ibBrell 1 
temmuzdan 1 

•1 :d 
on zamla wıısı 
. ,,, 

tır. f ll ,. 
Diğer wra ta s 11sı 

çalış m se~Y.~~ :JY'~JJ 
bmın da bıızır· eıerıı> 
d .. karii 't • an onc~ .. "'"" · ta,.!!" 
ley;p bırinCl ııJ'" 
vergisini yııtırW 
zımdır. . 9,lı 

Vakıf Emlak .~~orl 
Vakıflar MU 

cen: eıilld 
Vilay t rllerlr W~o 

· eot;tl j 
kıf gayra aı (1 p 
mali >ıh icrı.~~0ı;ti' ~ 
la icara verı ıJ1eııl 
ait listelerde ·oe ~e 
m Ghtelif yerJeT~IBB~ f 
re lıoridorunıı 1

•11 ~ 
miştir. lst~kliJat iste 
malumat ololfı resıı>6 

'da r riıı vakıfJar 1 otıJllıl 
racaatları i!80 ()~ 

Ot taşıtıla 
• ,tıll 
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A. S. tııış~' 
Komisyonu ...:.4 
dan: iYe lj~ 

1- J{~y~ıı;e ,,.ı, 
rumu çittlığır. 0tıJll 
500 ton kur~ ef1 

ması için eksıI.tıJ1 etJO 
mıştır Tııtınııll ıı>~ 

· dır· 
deli 5000 Jira S Ji' 
kat teruinııt '312ı 2- ıiıale ıeei 
rıın -942 pazar 
saat 16 dadıf· fl.le 

3- Şarto.~durl 
levazım mu 
görillebi 1 i r · 


