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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Sali 
Abm• ""rtl .rı . 

Dahilde yıllı .) ı 5 ıi. a 
Yr t zr cı memleketlere 

8 lire 
llE~ nların her kell"'e

slnden 5 kurut hnıP! 
Ücret peflndlr- . 

OOnn geçen sayıl•P 

-- ~~~~~~~~~~~!!'!! 

Eb~di Ş;j Af ~iürkr-~için 
10 kuru,tur 

54J! w 1 o µ: x : !!!29'!5 raJ ; 1 

RasatT epede yapılacak Anıt- Kabir milletler 
: 19 arası proje müsabakası neticelendi 

rııi ~~:r()jeden üçü mükafata layık, beş1 tanesi de iakdlre değer görüldü 
ıt~~a2~a.a. Başvekillet l\o 45 mımar Vakar nin 19 uncu maddesi mu 

l '1 ahır Komisyonun Kuvizzı:ıpı Gino Tranzi cil>ince hilkOmetin ·malı· 
l lebı· ,. 24 "1" d 1 l l' ıg edilmiştir. sıra nunı:ırası n ımar ır. 

;tıı ~c.bedi Şef Atatilrk Hamit Kemal Söylenıezoğ 10- Jüri heyetinin 
- ~88attepede yııpılma lu, Kemal Ahmet Aru ve raporu aynen neşredilecek 
llıt,tarıııştırılmış olan Recai Akçay. Sıra numara ve ayrıca müsabı.frnya iş · 

l<.ab· sı 29, Mimar Feri lun A· tiri\k etmiş olanlara da 
ıre ait milletler 

J t k·~roje müsabakasına kozan, Memet Ali Han· gönderilecektir 
ış, · ı dan. 11- ikinci madde mu 

11 L ıştiıftk etmiştır. 
" lcı-n .Hu projelerden . 8-Bütün bu kararlar cibince müsabakaya iştirftk 

esı jüri heyeti hırafından itli hakkmı haız görülen 47 
hitl'k nıüsabaka rnüd fakla verilmiştir. proje 24 - 3-942 sal>ahm 
a 1 len sonra K omis 
a~a.brdığ.•ndan, diğeri 9- Gerek mük!lfat dan 31-3- 942 akşamı 
·~ al kcızanan gerek 6 VA 7 in na kadnr Ankara sergi e· 

'tıiıı .. a~ı üzerinde sa 
flı,.dhuvıyeti yazılı hu· ci maddı de yazılı 8 proje vinde umuma teşhir edıle 

.. ıı\ müsabaka talimatnarıwsi cektir. 
tııat ır;ından 111 üsabaka 
• 111ıı8?1esinin7 inci mud 
taf,ı:ı~Cıbince Jüri heyeti 

b 80 mütıah;ıka dı 
l i/ •rak_ılrnış ve tcdki· 
Ilı~ ProJe üzerinde ~ıı 
3 r. 

ı ~~ B.u 47 projenin 
iltıUri tarafından ınii 

~.... hı y: k k . . 
-9ılır '' se gııyesını 

iye 8C&k. muhiyeıte gö 
lrıı·reıc ılk tedkiktP red 
3 1trir. 

('~l'İ 
·ı. Ye kulau 30 
l:ı; ' 

ltıtu '! ı 1 r d ·meye 
1 h .. ı 11' l • rıl,ır n 19 
~ 

1 
Yt-ti ı porundu 

1c.' eıı Sebepler dola· 
S, a~uı edilmemiştir. 
'!ete u suretle :ık iki 
~temayüz edip son 

Krips 
Hindistanda 
görüşmelere 

başllyor 
Krips getirdiği tek· 
liflerae Hindistana 
muhtclı ıvet verile

c~ğ i ni söyledi 
Yeni Del lıi: 24 A.A.

Mister Krip ··Hmt Liderleri
le göriişuwlere başlamış · 
tır Krips g zetccileıe y ı p 

tığı beyauallu azcUmle de 
dem iş.irkı: 

·• f ıut L"ıfo rl ;1 ~!Ö"ÜŞfl · \Jlt.o~rneye bırakılan 
ı.~fttt e,n üçü Jiirice ceğim esrı sh ır üzerinde b!r 
~la ıd~ık görii!müş sureti hc:ıl bul cağımı ümid 

e~nesı takdi-:-e dt>ğer edıyorum .Fak t bu esıısla 
" t 1 rııı nel~r olduğunu söyliye· ll•et &ı ına ınması 

6,Jue ~eklif •edilmiştir. nıem . Şu kndu,·ım söyliye 
rı h yim ki bu esaslar Hint 

1,. eyetiııce mü·. 
~Gr-ctaJlk görülen prr j , mll!etine rnuhturıy et vı::re 

CUat cek ve kabileler _an.ıs.nd.ı 
~ sı-a numara· -

ı.~"re kı· ihtilafı' nihai surette .._, Şunli!rdır 
lılı bunıar 

9 
izah v ... lı .. l cdoc ktir. lJu 

~ibi ası : pro 
~rı :Profesör Yohac· esttsııırııı Hind r~lotiuce 
~· "'~r kabul edileceğıni zaıınedi 
.J }l , sn a numara " 

ro•A~.. yorum. ı\ııluş • ur' rn sou· 
(}·· '~r Emin Ü· 

~ tlı. l:><;ent Orhan Arda ra Hind\stan kendı :.ıhının· 
"lll ~da serl>e~tçe iş görecek ve 

lıroı arası 44 proje sa dünya a1ıl~tbrın i koru· 
68ör Arnuldo Foç· l ı, maya . karar ~verecektir. 

1' JUtj h . ;;imdiki durum karşısında 
'-~et· eyetı hıı:afıa· süratle bir !rnr ~r vermek-
•~ •re d ğ .. .. -
~ "tı11 t' er goru· lazımdır. H.n list.rn~a iki 

te~l'(llınrnası hükO· hafta kalacağım. Çünkü 
\~ ~il ~f olLırnn beş pro ılagilterede hal edilecek 
~~r~ıt t!ltiği liyakat r bir çok mühim işlerim var 
'ı •ne ö a 'il g re şunlardır dır. Bu iki ~hı.ıftahk ruüd· 

Bir İsveç gazetesi 

Siyasi müşahit
lerin dikkat

lerininin 

Türkiye 
iizerinde 

Toplanmakta oldu-
ğunu yazıyor. 

Stokholm 23 ,A.A 
Ofi. Bulgar Krulı Boris!n 
Berlin ziyareti hakkında 
tdsirlerde bulunan lsve; ga 
zet(·leri şöyle dıyorlttr Alman 
siyaFt ınahfillerinde Bulga· 
ristamıı şimd i Bolşcvizme 

karşı mihverin yam başın 
da t urbe iştirake hazır bu 
hu duğu ihsas c dıliyor. 

Sosyal Demokraten gaze
tesinin Berl.n muhabiri di 
yo•·ki: 

Kra, Bo sin Fulm: ı i 
Fon Papenle.ayni,zamanda 
gö ec ·k olmf!sı siyasi mü 
"şahitlerin dikkatini lubii 
olıırak Türkiye üzerinde top 
larııal<ladır. Bir 'aruftan 
Türkiye ilt> llulgt: ristan 
arasııiJ '< i m j n1 'U "ll~rin 
öte tarafüın bu iki devJe· 
tin m"hver:e olan münase· 
bellerinin pJk yakında ta· 
yiıı v~ tesbıl ı?dılmesi muh 

.tem ·ldir, Ve bu husuta 
cenup batı t\rupas:ıe y"kııı 
şark durumunda önemli 
aks· y apııcak olan hızlı 
ve kati bir gelişim ue\\ leu 
melidır. ~():ı Umar asi 41 Ho · det içinde enerji ile çalışa 

~io~ sıra no. 42 mi· cağım,, kabu1esi kararının değiştiri 
·tnni ,Muzio sıra Krips demeciade harp lınaiyeceğioi inia etm iştir. 

Londraya göre Taymistıgazetesine göre 

Almanlar 12 
F. Papen 

Yeni talimat 

almak üzere 

Berline gidecek 
Bulgarların Türkiye 

den yol istemek ih

timallerinden bah-
Sl~cfüiyor 

Londra 23 A. A. -
Bulgar Kralı Horisin 

Hitleri ziycıreti şark cephe 
sine Uulg ır askerinin gön 
derilmesile alakalı görül 
mektedir. Birkaç zaman 
dJnberi Hitler Doğu cephe 
sine Bulgar askeri gönder 
ınesi için Homanyayı sıkış 
tırmakta idi Şimdiye ka 
dar Bulgaristan Şarka mun 
tazam asker göndermemiş 
yalnız Alınan işgali altın 
daki memleketlerde faalı 

yet s·nfetmiştir. Bazı ha 
berlere göre Hitler geçen 
eylOlde Bulgarların asker 
gösJermelerini kati suret 
le istemiş fakat ı:;onra bunu 
muvakkat bir zaman için 
durdurmuştur.Bulgar Kralı 
Borisin B •rline gidişi Al 
manlarm yeni taleplerde 
bulunacağını tahmin ettir 
mektedir. Hulgar Kralı ur 
tan tazyik üzerine Bulga 
ristanda göııilllü toplanma 
sına razı olmuştur. Bunun 
üzerine Filof istifa etm·ş 

fakat Kral bu istifayı ka 
bul etnıt- miştir. ' 

Almanyailln An kara Bü 
yük Elçisi Fo ı Papen ye
ni talimat alm .tk üzere 
Ahı llll} aya gidt-cekti r. 
Bulgarların Turldyo leıı 

yol istemek ihtimaıleri de 
huhis n;evzm.ıdur. Mamafi 
Türk - Hulgar münasebet 
)eri dostanedir. 

Başvekil Refik 
Saydam 

Dün Berlin Büyük 
Elçimizi kabul etti 

Ankara 24 ~.A . 

Başvekil D Jktor H~fık S:ıy 
dam dün öğleden sonra 
şehrimizde mezun bulunan 

Berlin Büyük Elçimiz Hüs 
rev Gt!redeyi kabul etmiştir· 

Adaya asker 
yığmışlardır 

~Almanlar Orta Şar
ka hücum ~decektit 

J ondra 23 A. A. -
Taymisin Kahire muhabiri 
bildiriyor : 

Burada ~ittikçe :kuvvet 
lenen kanasta göre ilkba· 
lurda Alman taarruzu baş 
ladığı zaman bunun Lib
yada da akisleri görülecek 
tir. Hummel ordusunu tak ~ 
viye için ga vretler sarfetti 
ği şüphesiulir. Diğer taraf! 
tan 12 Adnya asker, uçak 
ve gemi yığıldığı artık bi· 
rer sır değildir. Bazı mü· 
şahitler bu tahşitlerin Tür· 
kiyeye kRrşı olduğunu ka· 
bule meyyal gibi göriln -
mekle beraber buradaki 
intiba orta Şarktaki kuv· 
vetlerimize karşı şiddetli 
bir lmırruz hazırlandığı 
wcrkezindedir. 8 inci!ordu 
böyle bir hücuma ka111 
koymaya hazırdır. 

Deyli Ekspresin aske· 
l't muharriri de şöyle di • 
yor : 

Bir Mıhver taarruzuna 
karşı Orta Şarkta tedbir 
l~r alınıyor. Pek yakında 

beklenen bu taarruz Kaf • 
kasyadaıı Tobruğu k ıiar 
uzanan ve hayatt öntım 1 

haiz bulunan Jmp:ırator • 
Juk httttına karşı yapıla
caktır. 

Hltlerin azlettiği bir 
mareşal 

Stokholm 23A.A.
Wtler geçen sene azletti• 
ği Mareşal Fon Bravçiçin 
Harkofun RuslErın f'line 
geçmemesi için kendisine 
ynr dım etmesini ist• mit· 
tir. ~l :ıre-şal bu hususta 
tavsiyeleı le yardım edecek 
tir. 

SON DAKiKA 

Briyansk 
Ruslar~n eline geç 

mek üzere 
Londra 24A.A.- Bura 

ya gelen h berle "~ göre, 
Briyansk Rus ::ına liuvvet 
lerinin tehdidi altındadır. 
l\losk•)Vlldan alınan haber 
lere göre Sovyet kuvvetle 
ı i şehrin dı~ mahallelerine 
girn •işlerdir. Bu hususta 
henüz tafsilat verilmemek· 
t dir. 

Briyansk Moskovanıo 
325 kilometre cenup bati· 
sındadır. 



1 
ş 

Tuz icin 
.> 

Hiçbir tdlaşa lüzum 
l oktur 

Birkaç gıindPnheri şeh 
rimizde tuzu karşı b"r düş 
künlük vardır Uu yersiz 
telfiş iizcrine birçok kim· 
sPler ihtiyacı olnrndığı hal 
de tuz olmak için tel9ş 
gö term ·kt(;dır. Ortada 
herhang bir tuz buhranı 
veya fiat yukselmesi ;.ııti 
yen v rid olmadığına gö 
re halkımızın boşuna te · 
Hlş etmemesi lfizımdır. 

Yurdumuzda 
45 sanat okulu daha 

açılacak 
Ankara t\lilli Şefi 

miz 1 met Inönünüıı ~ ük· 
sek direktifi rile Vı'ayd· 
lerde ~ eniden 45 sanat o 
kulu nçılmasına t~Jrar ve 
rilmistir. 

Bu olrnllurm uçtlması 
için de Vek!Uet bütçesine 
4 milyon 225 l in liralık 
bir tahsisı.ıt konmuştur. 

Bu okullar tedrici ola· 
rak açıl caktır. 1942-43 
yıimda bunlardan 8 tane· 
si açılmış bulunac:ı 'tır. 

Bütün bu okullurda 10 
b" n talebe okutulacaktır. 
Bu okulların makine ve a 
lPt ihf y, çlarına 2 milyon 
800 bin lira saıfEd l ... cck· 
tir. 

İngiliz gaze
teleri 

Almanlara karşı ge
niş ha eketler ya· 
pılmasını isHyorlar 

Lond a 23 A. A. 
l ilkbıh r ve 

~ z u L:z k ş rka t nı ruz 
r k iç" çal uk 'hti~at 

hllzırlam kt dırlar. Alman 
tarın h ı t'k t-tleriı i önh:· 
mek içi ı ya Avrup ya \'e· 
ya Ortaşnr lrn ı. kınl .. r ter 
tip tm li}iZ Grtniblf Nivz 
g zc ı.de iıw:ır l ıı isten li· 
ğınc gor , in an~ anın şi 
maline ehrn miv tli akın 
lar Hı işr,al . a t;nd ki a 3-
zide ~ombardıman iısleri 
kurm.ık Doğu crplı~sin • 
den birçok A 'n an leş kille 
riııin bur. ya getirilmesini 
ıcap ettireceklır. Belçika 
ve Frans:ıdı ki Almanl~ra 
harp nrnlzerresi yapan 
fabrikaların tahribi ı~m 
mukavuııet ki prü başlan 
kuı nıak lazımdır. Böylece 
Aımanfor bazı lGmenlerini 
l otıda tut cak ve 
kuvvetleri par\~llnnmış ola 
caktır. Britaı.ya Hindista 
nı mkvi} e etmemeli sade 
ce ıuş~ etmelidir. Bu ~kil 
d<' l .gilizler Huslarm ihti· 
yaçlarını da daha geniş 

Aile Doktoru 
1E 'HCH il\ ~ \ 

Doktor M sru'" 
llzunçnrşı başımhık 
muayenehnnes"nde naf;; a 
lnrını her gün s.ıat 9 d n 
12 ye ve 14 leı• 18 e ka 
dqr kabul e mekt Hr. 

Abone usulile mle dok 
torluğu yapar Tııfsilll için 
kendısine müracaat edilme 

lidir. 1 
T amiı at yapılacak 
Hatay Nafıa Müdürlü· 

ğünderı : 
1 - Kışla bindsında 

yapılacak es ıslı t mirut • 
işi pazarlık usulu ile ek -
sil.meye lconu'muş ur. 

2 - Keşıf bfdelı 3933 
lird 38 kuruştıır. 

3 - Bu · şe daır ol n 
keş f evrakı afıa .Mı.idlir 
lüğündı· göru ebılir. 

4 - l!..ksiltme 31 m.ırt 
942 salı güniı sactl 15 t 
Nafıa Müdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat lemi· 
nal 295 liradır. 

6 Taliplerin Tıcaret 
odusına kuyıtlı bulunduk· ' 
larınn durr Vt sıka i e mu ~ 
v.ıkırnl t minatı tediye t:l· ı 
tıkler"ni göstPr

0

r evrakı 

miisb le v eh iv t ves"lrn 
sı ibraz ( tmeleri lazımdır. 

24,26,2~.30 

Düzeltme 
Dünkü oüsh ımızd.ı çı 

kan yiyecek f ı·llan d ı 
• kahvchrınelerdt> kahv ve 

çay fiadaı ı bir yanlışhk 
neticesiı de ayrı ayrı fıut 
lur:a gösterilmiş'ir. Büyük 
kahvelerdP. kahve ve çny 
fiut arı 8 kuruştur. Düz"ı 
tıriz. 

ihtikar ılanı 
Jldtay Ashye Cezu :ınah 

kemesinden ; 
Milli Korunma konunu 

1111 muhalıf • drekelte bulun 
duğu iddin'3İle maznun Aıi· 
t.ıkyanın Saıılılar nrnhnlle 
sin len:\1ehmet oğlu Abdur· 
rahman \1iski lıakkında 
yapılan duruşma sonunda: 

Fiat Murakabe Komis 
yonunca çayın küosuna 
950 ku111ş fıat ilan edild ği 
halde maznunun 50 gram 
çayı 48 kuruşa satmak 
surefle Millı Korunma ka 
vununn muhalif hareketle 
bulunduğu bu baptaki Za 

bıt varakası mündericab, 
şehadet ve maznunun mü 
ev,td itirafı delillerıle sa 
bit olmuştur. 

\1 znunun istihsal eyle 
d ği •npnf at pek hafıf ka 
bul edil Hği .den Mıl'i Ko 
rııma kanununun muarl 
dt31 59 unc.ı ma.ldesinin 3 
üncli fık ·asını tcvf ık an 
25 lira ağır para 
cezasına nıahkfırniyelın" 
vP. 7 gün müddetle dükka 
mnın kapalılrmısına ve ev 
velce uyu· suçtan dol ayı 
mHhkfi n edilmiş olduğun 

da 1 Tıj k CC'Z:l kaııunııı un 
76 ıncı madd .. si mucibiu· 
ce mezkur cezusının 50 ti 
raya ib ilğıııa ve evv131

ce 
ya tı{rı 38 güu ile bu k rre 
mevkuf knldığı 6 günün 
icrayı muhsubune ve lıükiim 
rnı:ısr fı mahkumı.ı ait ol 
mıık ve 25 lırayı gec· nt> 
mek iızere ga1..e e ile nP.Ş 
rine 17,11,9·ll tarihinde 
karar ve·ilm•Ş \'C k.ttileş 

nıişti r. 

Pırinç ve kuru kah 
ve fiatları 

Kayıp ekmek karrıesi 
2210l .22 l02,22103,22104. 
v 5685 nuınıır:!h ekınt'k 1 
kıırııelerimı ka~ lıe tim. Y t> 

nil ı ını ul cağımduıı eski
leı inin hükmü olmadığım 

ilan ederim 

Fiat Mlifdlc ıbe Komis· 
yonu Heisliğiuden: 
KJmaliııoc nsi çellik.p;rinç 

\'0 uğ"ü illınrş lrnru kf\hve 
foıtla ı 11şağıd kı şPkilde 
tesp l edilmiştir . .\lcs"ne ha 
r ·!· 1 edenler hale kmdıı 
~ urıi taki~mt y~p ine.ığı 

Han ohı•1ur 

Şirince 

Bir tayyarP.nin k r

tardığı bahrıyelıler 
Londrı 23 ,\ A -

Sm drland deniz tayyaıesi 
A kdenizde batan bir in· 
giliz '\apurunun 56 kişili! 
mürettebatını kurlan ış· 

hr. 
Tayyarenin mevcut mü 

retteLatı 72 kişi olmuştur 

Tuyyare denhde 10 ki o 
metre gitıikteıı soma ha 
valunubilmiştir. -

1 Dt•vlt t ~\raat Kuru 
mu d.ın alman lrnınulino 
cins· çc l ikJp• in evs"fı huş 

ç Hik h • d gö ülnı<>di 
g nden s n J fa hu ne\ i 
çell k f all.ıı ımı ıla ve edi · 
1 n bir buçuk kuruş kal· 
dırılmış ır. 

2 -H·ızım Girdy, Ka 
sım Pışkin ve l\ıt:hmel 
Burç f rmusının eJiııde bı.İ 
lunan ve nümun si Kornis 
yonumuzda mahfuz kam:ı 
liı o nevi p rinçlerın evvel 
cc lesp t edıl n baş p"riıır 
vnsf ıııda aş ğı görüldü· 
ğüııden Lıı p i •çl< rin An· 
l3ky.ıda beh r ktlosu top 
top•nn 37 ve rerakende 
41 kuı uş ur. 

Dut yaprağı müzayedesi 
Hatay Deftt"rdarlığmdan : 

\1uhammen 
Dut :.ığacı Bedeli 

Bulunduğu köy Adet Lira Kr 
Harbiye uhiyesi 48 11 
Yakto 62 7 
Düv~r ı95 21 
Ayınsumak 4 O 50 
Sımmiye 575 50 
Büyiiklcaı·,ıçav 2420 129 · lt 
Levşiye 826 107 50\1üı alıi tıis5 51 

z~ytuntye 1786 152 50 " .. 
Mağaracık 3030 267 ,, " 
Vakıflı 48 4 10 ,, '' 
Ziri Çiftlıği 1076 66 15 ,, '' 
Kurtderesi 975 35 ,, " 
Çığdede 373 50 ,, '' 
Muguyrun 1.7 6 ,, '' 

YekO·ı 11545 906 75 rıJ~ 
Yukarıda ismi yazılı kiiylcnle bJ!unan dut yıır. ıı 

m:ıhsulü muham n ·n b delleri üzerinden 1e AC' • 
lı ·ma su•etıı.,. salı~ı ~ılrnrılmı~t1r. ne' 

ihale 25,3,942 c. r~ımb:ı giinü sıat 10 da l)eııçtı~ 
darhkt ı ynrı ucağından iste lelilerin j 0 7 5 peY 11 

le birlikte mür.ıcnallurı. ~rJ 
fi) ' Satıs bedeli peşi ıdır ( delHHiyr i !ln v .... ıir 

lar da m1işteriye aittir. ) 

Gayrimenkul 
21,22.23.'24 

sahşı 
llatny J) fwı darlığınJun l 
Cinsı ,\1ev <ii Parsel Ka.No.Mınta M. ı<ıY 

L. 
Hane Şeylııııebmet 788 15 5 120 'fıl , 

798 25 " 50 
802 31 ,. ıso 
805 30 

" " 
" " 

" 1007 11 400 
" 10J8 " 30 

Arsa ,. 

" " 
1010 50 

" " " Dukk1in Cem aliye 1279 278 ,, 18) 

Dörtnyak 
" 

Harabe " 12)4 23) " 30 
Hane T Sofularisbru 1678 17 ,, 120 

" ,, 16&3 60 " 50 
,, Şeyhmehmet 772 18 ,, 80 1 
Yukarıda mıntaka, mevkii, pirsel numlıral~~ 

zıh_ h~ziıı~i maliyeye ait . 1_2 p uça gayrune~e 
m!ılkıvetı 6 -4-942 lnrıhmde açık arttırma 1 

3 
lac1k\tr. Talip o\ ıoların % 7 ,5 pey l'f' 
le ihnl' günü defterdarlığa müracaatları, veıı~ 1 

bilcümle masraf müşteriye aittir. 0ı 
Ev1eri görmek ve fıız a izahat almak i~tiYe 

Mitli emHlk müdürtüğüne müracaatları ,30 
24-26-28- 1 

Moloz taş· 
siltme_ i 

ek-

Devlet D mi .. yolları Ada· 
na 6. ncı lş1 etm • Mii<lür 
lüğü A.~. Komisyoııu 
({eis'iğııı lt•ıı · 

j}uhnmmen bedeli" 
2td) 1 ra oLın 8')J M -3 
inşlat moloz taşı 1 skenrlPrun 
istasyonu ve liır.ınnı ,dahilin 
de ihz ır ve tei\im:.:!dilmck 
üzAre şartn ınrnsi veçhile 
31-3 -942 sah günü saut 
1 J d .ı. açık eksi t me usu· 
lıle \d ııudn 6 net işletme 
Müdüı·:üğti oinusıud 1 sııtın 

alınacaktır. 

Bu Jş~ girmek isteyen· 
leı in 216 linılı~ 'muvvak· 
kat teminııl akçaluriyle 

Metruk ef11 
satış! .,, 

HutayDefterd:ıfJ,.t 
Aııtaky.ının Ve l 

hallesinde 274 paree~ 
marada kayıtlJ ı1' 
Bevruti oğlu H~·~il 
suf ve k •rısı (,~ t' 
metruk hanenin gSrİ 
açık arttırma ite 
karılmıştır. t>sde' 

Muhammen .0 
lir,\ olup istekJil8r~ 
3 1942 salı gUllıı 
da % 7,5 p~y 8 

mürucaatları tf 
DelHlliye iliJll. 1 

masraflar müşter1~4 
19-21/ 

n ıkyasta tt>mirı etm"ş olur· 
lnr. 

Deyli ~leyi gazet si ı\I 
manyanın lngilte e~i it>tila 
etmesine im~ao olmndığı 
nı söylüyor. 

· 942 yılı l'ıc :ne~ <>dası ve· 
sikası VB nüfus cüzdanlaı· 
le birlikte müracaatı •rı ld 
zımdır. 3 ( ğüliilmüş kuru 1 

kalıv ıı n Aııtakyada P-'ra 1 
kende bır kil •su 635 ku 
ruştur. 

Şortınnıeler ko·ni..,~ on 
tarafından b~delsiı 'olarak 
verilmektedir. . l'uliplerin 

nur 
16, 


