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S~ YISI 2 KURUŞTUR 

perşembe --Abo" • artlal"ı : 
Dahilde yıllıöı 5 IİO'B 

Y .. f'ıı11eı memle~etlere 
8 lira 

lllnl2rm her kellm•
slnden 5 kuru• alınır. 

Ocret P••lndlr . 
GOnO geçen: sayılar 

10 kuru,tur ~,, ~-~lrnaz 

~ .. aarifC:t"a: E!+t!E!2!2!f F C :::m:z - ~ :::il 

Uzakdoğuda 
Pansiyonu 

r~ 200 kişiye 
lı.Çı. arılıyor 
~4'ttıf c 

ik· emiyeti tara-
k 1 Yıl önce şehri 

~ .. ~l'Ulan talebe pan 
u... kadrosunun ge "•es· r. ş'.ne harar ıveı·il· 
bu 1tndi 70 kişilik 

~~a~,fansiyon20J kişi 
laı Bc:ıktır. Çoğunu 

"n/belerin teşkil et 
~il} 'Yon mevcudunun 
ı.. asın 
~ . ın Halayda 

ltılı ı.. 'hl' 
1)-aea~ uır ı ıyacı 

~ 
na ştiphe yok 

'iYoı · 
t ' ışlerini yeni an. 
tı<le zıın ve buraya 

~iy ~ talebenin kül 
içı11e~ın\n yüks~ltil· 
Li ~rumun b:ışına 
Se~ı l.\tüd ürü Na · 

. getırilm. l' 
~li ış ır. 

Uti~i~~e idare işlerin 
t d 1 v~ ,kabiliyeti 
~ ~erlı bir ınaa· 

~U kurumun ba~ı 
· llıesı çok yerin 

r()lllttı . • 
)U~ .ıkı yüz lale 
1 ~I\ ltılrnesi için ha 
~dır ~Şlanmış bulun 
~ • 1 1 ·ı·ıı·'f (. . ~~I •· ı .ornıye 

1. il •il ~' n l • • 
ıı~"uı •.t.cL e ~ır ~u 

~cakıır. 

:
1dan bak
tan mart 
~r d 

~vam ediyor 
t'rıdenb . B 1 r.e a. 
lurdumıa ge1 en 
algas1 devam 

''B "' ~dalga lstau 
~ fı doluda gün· 
'ovu· ~ v~ şid 
()lcı <lara sebep ol-
. l.lkcra zarar • yap-
~~ ~ -

l'6 ~ası bölge· 
~ lbllşıddetini göster
·t'tl tt ayında bek
llıırtl 8o'V\ııtlar ve don. 

Ut. tıU • 
1 ttıe 0 mevsı m · 
h~rnYV-eve ,sebzelere 

loh ış, bilhassa ipek 

~bı~~unun .'8çılma 
·"~ (} tığı gıbi, yap 
\~~~d:t ağd~larının 
t·~ Zarar yapmış 
~ Yctkrnıştır. HıJ 

~1Cl "doları mbyve 
a ııırar olmuş· 

lngiltere Hin-

distana muhta 
riyet verecek 

fakat 
Savaş bittikten sonra 

Londra 26 A .A - lngll 
1 e·e Hindishma tam bir do 
minyon statüsü verecektir. 
Fakat Hindistan bu statü 
ye ı ncak savaş bittikten 
sonra nail olacaktır. 

Bir mUddetlt:.nberi Hin 
distanda bulunan Krips 
ile Hint Liderle1i arasındr 
görüşmelere devam ' edil 
mektedir. Hint mahfıllcri 
bu görüşmeler hakkında 
çok ihtiyutlı hareket ede
rek hiç bir şey söyleme-
mektedirler. 

Bom bay 25 A.A.- Krips 
General Veyvil ve Hindis· 
tandeki hava kuvvetleri 
komutanile . görü~müş ve 
Hindistanın müdafaasına 

dair kendilerinden izahat 
almıştır. Yarm müslüman 
liderleri kendisile görüşe
ceklerdir. 

Almanlar ne diyor 

Bertin 25 A.A.- Krip 
sin Hindistan seyahati hak 
kında Alman basını şa mü 
tulr ada bulur: maktadır: 

Bu_ seyahat lngilterenin 
Hindistanı bir kerre daha 
aldatması için yapılmıştır. 

Kr ps şimdiye kadar sarih 
bir şey söylememiştir. Fa 
kat hedefi Hindistanı in 
gilterenin arz•ılurı ıa uy l r 
bir hile kovmaktır. ancak 
Hintlilerer İıiç bir zurnan 
lrıgi l•.erenin bu yalanlarına 
aldanrnıyacaklardır. 

Bomba hadi-
• 

sesı 

Suçlularının muhake
mesine 1 r.!sanda baş 

lanı yor 

Ankara - Alman Bü 
yük Elçisi Von Papene 
karşı suikast yııprnaktan 

suçlu zan olunaıııaların ev 
rakı dün Ankara ağır ce· 
za mahkemesiue verilmit· 
tir. 

Önümüzcieki n=sanın bi 
riııci çarşanba günü öğle· 

den evve(muhakemelerine 
başlanacaktır. Mulıakernt>· 

alent olacaktır. 

Bulgar kralı 
Hitlf:rle görüştü 
Ber'in 25 A.A.- Hit 

]erin umunı1 kar11rgahın· 
dan bi d' rilmiştir; 

Almayaya gelmiş olan 
Bulgar Kralı <liin .. umumi 
karargahta . Hitler tarafın 
dan kabul edilmiştir. Al
ınsın devlet reisi Bulgar 
KraliJe samimi ve uzun 
bir görüşmede bulunrr•UŞ 
bu görüşmfi iki milleti 
birbirine bağlayan eski si
lah arkadaşliğının samimi 
dostlu'< havası içinde ya
pılmıştır. Kra1 akşam ye 
meğini Alman hariciye 

~nazırı Ribbentropla be .. aber 
yemiştir. 

Dumlupınar 
28 Martta Yunaoi ~ta· 
na yiyect~k gütürecek 

Yunanistana erzak gö· 
turmekte olan Dumlupınar 
vapuru 28 martta harek 
etmekA üzere Vekaletten 
em1r almıştır. Yunanistan 
dau getirilecek çocuklar 
için hazırlıklar itmam edil 
mediği için bu çocuklar 
henüz bu partide gelruiye· 
c~ klerdir. 

Yunani'-tana yardım 
meCielesi 

Londra 25 A A. 
Avam Kamarasında _soru 
Jan bir suale cevap veren 
lıışe nazırı demiştirki: 

"Son günlt·n .. e buğday 
yüklü 70~ O tonluk bir ge 
mi Y Jnanistana varmıştır 
yakında 8 bin ton buğ· 

doy ve un yllklü iki ge 
mi daha pireye varacaktır 
Bunhır Türkiyeden gönde 
rilen yiyecek maddelerin· 
den ayrıdır.Uuınlupınar va 
puru bir kaç gün evvel 
190 ) ion )•iyecr">ği Yun ı · 
ııistuna_götürmüşl ür Büyük 
ar:ıumuz, gönderilen bu yi 
yecek maddelerine düşm~ 
oın el koymam asıdır ... 

Bir Rus tebli-
.., . .. 
gıne gore 

Romen ve Macar 
kıtaları arasında çar 
pışmalar olmuş 
Moekova 25 A.A.

Bugün ek olarak nc:şredi 

Akdcnizde du j 

rum :ağırlaştı 
Artık Maltaya yar
dım işi zorlaşıyor 

Londra 25A.A- Bu 
haftanın içinde A <denizde· 
cereyan eden savaşlar . ve 
Libyadaki Mihver kuvvet· 
lerinin artması, adalarda 
düşman hava kuvvetlerinin 
çoğalması ilzerine, Malla· 
ya giden deniz kafıleleri 
çok zorluk çekmeğe başla· 
mışlardır. Bu deniz llafi· 
lelerine karşı düşmmim 

yaptığı hücumlar~ püskürt 
mek için va uçakları €da 
da artık kullanılanıamak 
tadır. 

Almanya hala büyük 
bir kuvv~ttir 

Londra 25 A.A.-Ingi· 
liz askeri mahfillerinin kana 
atına göre Alman ordusu 
hAla büylik bir kuvvet leş 
kil etmektedir. Buraya ge 
len haberleregöre Alman 
lar bir taraftan Rusyl'ya 
karşı ilkbahar taarruzuna 
büyük bir hızla hazırlanır
ken, diğer taraftan da Is 
veç yakınlarında asker top 
lamaktadırlar. ·Hu asker 
toplamaya rağmen Alman 
ların lsveç tarafsızlığını bo 
zacağı sanılmamaktadır. 

Mak Artür 
Hava Kuvvetlerini 
organize ediyor 
Londra 25A.A.- York : 

Şayr Post fı{azet~inin as· 
kerJ yazurt Mak Artürün 
hava kuvvellerile bir taar 
ruu hazırlandığım ve bu· 
rıun i~in A vusı raly a tavya 
re üslerini takviye ettiğini 
yaz.yor ve ya1ısııııl şöyle 
dt>vnm edlyo~ : 

"3 lıiıı ki l oııı etıe:ien 
fazla olan Avustralya sa 
hilleliııi müc!nfaa •"'tmek 
kolay değildir. Bunun için 
çok mik•arda ve iyi ha· 
zırlanmış hava kuvvetleri· 
ne ihtiyaç vardır. Mak Ar 
Htr istiHloın ö ıüne geçmek 
için esas olan hava kuv 
etl~ rini tanzim ve takviye 
işlerine çalışnuıktadır. l\lak 

· Artürün gerek müdafaa 
gerek taarruzu kuvvetler~ 
hareket kabiJiyetinde gö· 
rüyor. 

~lüttefikl~rin stratejisi len Hus tebliğine görP, 
Roıroen -Macll' sınırının 

doğusunda ~lacar aakerle
rile Romen askerleri ara· 
sında bir çarpışma vukua 
gelmiştir. 1 

1 
kuvvt1llendikçe Hiııdisla· 
nm müdafaası ko1aylaşa 
caktır. Müttefiklerin yeni 
planı A vuslralyayJ da içine 
al&n bir küldilr. 

Japotılar Bingale kör 
fezine girdiler 

Vaşington 26 A.A.- Ja· 
ponların Bingale kf rfezin · 
deki takım adalarc as· 
ker ~ıkararak buraları İŞ· 

gal ettikleri hildirHmakte~ · 
dir. Uu adada bulunan as 
kerlerle sivil halk daha 
evvel adayı terketmiş bu· 
1 unuyorlardı. 

Şark cephe 
sinde 

İki tarafm da hare 
keti eski hızını kay 

betmiş tir 
Stokholın 25 A.A.

Şark cephe8inden pek az 
haber alınması bu cephe
de bir durgunluk olduğunu : 
göstermektedir. Umumiyet 
le tebliğler çok kısa olu· 
yor ve Ruslar sarih malQ· 
mat vermiyorlar. Kırım ve 
merkez cephesinde şiddetli 
çarpışmalar oluyor fakat 
bu ~·.arpışmalar cephede 
bir değişiklik :yap1rak ma·, 
biyetle değildir. Donetz 've 
Kırımda Hus hareketi hızı· 
nı ~kayb!!tmiştir. Umumi 
kanaat bu durgunluğun ilk 
bahar taarruzu için her :iki 
tarafın bazlrlanmasından 
ileri a:eldiğini tah:ı•in ·ettiri 
yor. Almunl rmn tvplan 
.uu merkezlerine taze kuv 
'etler geliyor. Bnnha· C:ört 
•ydır en fena şartlar için 
de harbeden askerlerin Yırl· 
rinı alacaktır. Ruslar da 
Oral ve Sıouyada talim 
göstererek hazırlamış ol
dukları yeni kıtaları topla 
ına kamıılarmına ·· ·· ii. 
yorlur. Uitaraf müşahıderıu 
karıaatına göre büyük ta 

arruz. Hd veya liç haf ta. 
dan ev\'el beklenemez. 
Zannedildiğine göre Alman 
taarrurunun sıklet merkezi 
ni Roslof teşkil şdecektir. 

. SON DAKiKA 

nindistanda 
partı Liderleri top

lantıya çağrıldı 
Yeni Delhi 26 A.A.

Hindliler partisi re' si Krips 
ile 45 dakil.:a Füren bir 
görüşmedtn çıkarken dü
şünceli görünyordu. Müs· 
lürnan patisı reisi ise Krips 
ıle b r saat bir 99yrek ka
dar görüştükten sonra gOler 
yüzle çıkmıştır. 

\ 



İngiltere istila
ya uğrarsa 

Bunun için ciddi,ted
bırler alındı 

Londra 25 A. ·A. -
lngiliz K bıne Lord Can An 
dt r ou Ava ı1 k uııaras ndtı 
lngı ız adalJrına > apılnıası 
muhtemel bır istıUl lehli
kesı ha kında d ·m çtı' bu· 
lun.ırnk dcmiştirki: 

"-Bir istılfi tehlike i· 
ıe ansızın uğramak ihti 
malin · karşı yurdun mulı 
tehf ~ erleı inde uyrı ayrı 
tedbirler alınmıştır· Böyle 
bır takdirde ıskel'i nıa· 
kaııılara sivil alu.ılinin yar· 
dımıno' ihtiyaç vardır. Bil· • • 
yük şehirler için mesele 
dhha başka türlüdür. Hü· 
kflruet yurdun b'r çok 
yerlminde bölge komiser 
l kleri kurmuştur. 

Düşman bir istilfiyu 
t e ş e b büs ederse bü 
tün lııgiliz milleti bir tek 
düşünce ile hareket ede 
cekt r ve l.ıu duşünce şu 

Jur: Düşmam yok etmek 
ve ko,mak. 

Hır ıstıla takdirinde her 
kes bulunduğu yerde ka· 
Jacak ve birbirine elinden 
gelen yardımı yapacaktır.,, 

LoJdra 25 A. ~ A. 
Höyterin dıplomatik yaz 
rı yazıyor: 

·• Ingılteı enin İ;:,\ilfı.sma 
teşebbüs ihtı maline kaı şı 
uskert ınukamlar tarafın 
dan gereken tedbırleri ı 
alındığını kabine Lurdu 
Corc Anderson Avam KR· 
marasır.da söyledi. Bıı de· 
meç, bir istilfi teşebbüsü 
nün yakın olduğuuıı d·, 
ir hüt.ümet t r.ıfından 
hir h ... ber alındığına de1a· 
let etmez. Hukumet başka 
ü 11,erlein istilfisındun ders 
~ lnıış v~ pliinlı:ırım ona 
göre çizmiştir., 
Mısırda seçim so-

nuçları 
1 uhire 2j A.A. - Ke· 

sın bir netice elde rdilme 
meklo b nıl er ilk sonlıı;· 
lam g"re, ~ahhn Pnşanın 
ı, şk. ıılrk ctt'ğı V• ft far· ... 
lisi ırıebus (·çimindll bü 

~ 1 ı çouklı..k kazıınmış 

tır. 

Almanya 
Barış şayialarını ya

lanlıyor 
Pnris 26 A.A. - Yarı 

resml bir kuynaktan bil li 
riliyoı: 

Dünvanın her tarnfına 
ydyılan sulh şayiaları asıl 
s1zdır. Alınan Hariciye Ne· 
zareli bu lıauerleri yalan· 
lamokla ve bunun yayıl· 
mosmda m~nfaati olanlaT 
tnrafmdun çıkarılmakta ol· 
duğunu bildirmektedir. 

.. 1ı)fa- 2-

Bir Rus aazetesi _, 

Almanların 
Rusyayı 

T ekbaşına yenemi 
yeceğini yazıyor 
Moskova 24 A.A.

Prdvdn gaz,.tesi başyazısında 
Husya~ı yalnız başına yen 
me}'e mukledir olamıydo 
Alnu.nlaı ın her tarafta 
kendilerine müttcfi k ara· 
dıkJarını lmydederek di· 
yor ki: 

Almanyamn tabilerin 
del her yeni irteği bunlar:a 1 

Almıınya arasındıı bir sil 
rü anlaşmazlıkların doğ· 
masrna sebep oluyor. Son 
zamunlarduki mülakatlar 
lıunu İ1'JHl e er. Zatoıı nıüt 
tefikle·ın herbirine ötekile 
rin zırarına olarak yaptı· 

ğı Vditlerle bu ihtilafların 
uüyümesino bızzat Alman 
ya hizmet ediyor. Tab1lPr 
arasındaki bu mücadele 
Hıtler ordu uııucuu g .rı· 
sindeki karur~ızlığa iş'lret 

tir. 
Rus tebliği 

rı.'.loskov.ı 25 A.A.
Düıı geceki Hus tebliği 
24 martta kayde değer !:>ir 
şey olmüdığını l.>ildıri;·or. 
Yalnız 23 marta 31 Alman 
uç ğıuın tahrip edıldiği ve 
25 Sovyet t ıyyaresinin ila 
ve ediliyor. Yine hu teb· 
l'ğe göre ~ovyet h~rp ge 
nıileri Ba1enlz de ı"zinde 
bir Alman denizaltısı ba 
cırmışl<ırdır. 

YFl\'TGUN 

ihtikar ilanı 
Hatay Asliye Ceza Ha· 

kimliğinden : 
Faturtt vermemek su 

retile '.\lilli korunma ka· 
nununa muhııHf hareket· 
ten suçlu Antakyunm Sa· 
rı Mahmut muhullesinden 
Nesim o ğ l u Abbut 
Harari hakkında yupıltm 

duru!;jma sonunda : 
Sabit olan hareketinden 

dolayı Milli korunma ka 
ııunun muaddel 59 zuncu 
madrlesinin 3 ilncü bendi· 
iL) tevfikan beş lira fiğır 
parll C"zasile mahkCimiye 
tine ve yedi gürı dükka· 
nın kapat.lmasıııa ve bu 
m iidd<>t zarfında ticaretten 
men'ımı 26-2-942 tari· 
hinde karar verilmiş 'e ka 
tileşmiştir. 

Nakliyat Müna 
kasası 

foprak M1:1h ulleri Ofisi 
lskenderun şubesi şefliğin· 
den 

lskend·ruı Vdpur veya 
şi>m ·ndüforle geıecek hu 
lmbatın depo'arnmz.ı nak· 
li tr< n veya vn pLırla sev· 
ki 101\isan 942 tarlJıind n 
itibaren bir sen~ müddetle 

ve a~1k eksiilme su:-etile tuli 
hine verilecektir. ı\rıu e 
denlerirı mukaveleye es.ts 
olacak şartnamt'Y~ şimd~· 
den öğ·enmel~ri ve eks:lt 
.ne guııu ol.ıu 8 l\isan 
942 tarihine tesadüf edt.n 
çarşamba gti ıii saat onbeş 
te lskeııdPrunda istasyon 
civdrınd.;ıki şubemize mü· 

Fcvkalftde bir tebliğde 
bildirildiğine göre 9 marttan 
22ınarta kadar LeningracilKe rarat t 
siıninıJ~ 16 uin Alman öl· 1 nur. 

etmeleri ilan olu 

diirülmüş 68 top,7 tank, 
90 havnn topu, 424 maki 
ncH tüf nk, 107 tank sa 
var topu, 6040 obus, 842 
bin fiş.aklc 3 JO s ndık fi 
şek t:.le geç· rmiş'erdir. 

Paris bombardıma 
nının bilançosu 
Paıis 26\.ı-\.- lngıliz 

21-26 -30 

Kayıp mühür 
Ayın yirmmci günü a 

-dının mahkuk mührümü 
kaybettim. Yen'sini y:wtı· 
rtıcagımdan lıiikmü P..skisiniıı 
olmadığını ilan erlerim. 

Yusuf :\ hğrıbi 

ı\eşrıyı:ıt \hıdürü 
Selim ÇEL ~,NK uç.ıkl,m tarafındau l'ar ise 

yapılun akının lıilançosu 

tespit edilmiştir. Bu bom 
hardıınnnda ölülerin sayısı 

C. H. I'. i\hı h ·ısı Ant ıkyı 
C TR H = 

600, }arahlc.1r 15 O dür il 
Yıkılan bhıalar da 6 O 1 

bulmu~tur. Mud Ji z.ırar 

ın da 7 milyar fr&nk ol 
duğu mılaşımuktadır. 

Romanya bu ·haberi 
yalar lıyor 

Blikreş 26 A.A. - Ho ı 
manya ile .Mllcaristan s1 nı 
rrnd·, ön,.mli bir çarpışm.ı 
olduğuna dair yalnncı kay ı 
naklnrdan çıkarılan hu· 
herler burada kesin ola· 
r k yalanlanmaktadır. 

Devlet He:ı:;i Aııtonesku 
20 yaşını dı •lduran gençle 
rio a~kere alınmasına ~dair 
olan emiı nameyi im1.ala· 
mışhr. 

Vişide kararsızlık 

Lonura 2SA A. - 'fay 
ıais g zetesinin Fcunsız hu 
'du lund ıki muhabiri bi'di 
riynr: 

A lmnn ıirnarndarl.m· 
mn Vişiyc k r~ı ulan iti· 
rncıtsızhkl trı Vişide karar 
sızlık doğurmuştur. f li 
Yl m mııhkemcsi bunun 
bir delılidi ... Bedin birçok 
şeyler için Vişiyi sıkıştırı 
yor. Nihayet Almauya Av 
rup.rnm mukadderatını la· 
yin edecek olan "4ilbalu:r 
taarruzunda Fransanm bir 
karar verrr.esini ısrarla is 

tewektedir. 

Gayrimenkul saflşı 
Hatay Dt fterdarlığından M· 1'•1 
Clnsı l\levkii Parsel Ka.No.Mıııta 

L· 
Hane şe.Jınıel1met 788 15 5 120 

" 798 25 " ,o 
" 802 31 ,. tSO 

" 805 30 " 
p ~ 4~ 

" ,, 10)7 11 " . 30 
Arsa 

,, Uörtayuk t0J8 ., 
50 

,, .. 1010 ,, ısJ 
Dukktln Cemaliye 1279 278 ,, 
Harabe " 1254 23 > ,, 3~ 
Hane T.Sofularislam 1678 17 ,, 1~0 

,, " 16&3 6{) ., so 
,, Şeyhmehmet 772 18 ,, 3taı1 
Yukarıd mıntnka, mevkii, parsel numı•~eO~ 

zıh hazinei maliyeye ait 12 p •rça gayrı ilt 
rn ülkiveti 6-4-942 lnrihinde açık arttırrrH1 a 
lac;-ı ktır. Talip olcınlamı % 7 ,5 pe)ıbli 
ı~ ihale güııii deflerdarlığu .müraraulları, ve 
hilciimle mnsrflf rniişteriye uittir. . ·tiYeO 

Evleri görmek ve fuz'n izahat almak ı~ 
Millt emlfik ıııüdürıi.iğiine müracaatları ı;O 

24-26-28----

Dut yaprağı satışı 
Hatay Defterdarlığınden: ~1 \)l 

Bulunduğu köy llut ağacı ~l lı d li 
ndedi Liru ~ 
8) 6 ı-4rfl' "· 

450 15 1 4 rltı 
300 40 ı -4 ttıı11 

Zeytuni}e 

" 
300 34 2-4 

Levşiye 

" 1130 95 IJ 

Yukarıd· yazılı köylerde bulunan dut 'i il' 
muh·Hnmen hMlelleri üzerinden açık artt.•1113 ol# 
çıkarılmıştır. Satış bed~li p ~şindir. TalıP 
% 7 ,5 p~y nkç ılarile birlıkl1.ı 3 '-3 -942 

1 günii ,; uıt 10 da d :ıfted trlığ t nıürac ıatlar 
ye ilan ve sair ma1raf müşteriye aittir. 

25-26 -27-28 

Bina tamiri Tamiıat Y8~~ 
Hatay Nafıa 

Hatay Defterdarlı 
ğından: 

ViH\yet Nafıa dairesi 
olarak kulluınlmokta olan 
binı. 16-2-1942 taril•li 
keşif raporu mccibince hı· 
mir t"ttirilecektir. 

Keşif Bedeli 245 lira 
62 kuruş ve mu vak kut 
teminat 18 lira 43 kuruş 
olup ihııle 1-4-1942 çar 
şım"'aıOnü sıut 1) dı 
yapılacnlcllr. 

Talip1erin lHminal ak· 
ç-tsı ve ehliy t v sikası i 
le mürac,uıtlnrı 

Knş f rnporu Millt Em· 
lak rniidürlüğündo hür w.· 
ınan görülebilir. 

Dellaliye ilan ve sair 
rnııı.;rııfl ır a\..ınıt aittir. 

19 -21-26-31 

Duvar inşaatı 
Antakya HastahatıPSİ 

RJştnb'p1 iğindcn: 
1- Antakya Hastanesi 

lıinasıııın de e kısmındaki 
istinat duvarları inşııatmın 
tamnmlaoması açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - K• şif bedeli 2523 1 

lira 93 kuruştur. 

3 ~Bu işe ait evrak 
hastahane baştahipliğinde 
görülebilir. 

4 Eksiltme 6-4- 942 

ğünden : 
ı _ Kışla 

sl• 
yapılacak esa 10 
işi pazarlık u~~ııf 
sil meye konu 

2 - Keş'f 
tut· 

lira 38 kuruŞ """ 
3 - Bu '~ 

keş·f evrakı rJ tiJI 
lüğünd,. gör016 ııı' 

4 - Eksilt 
942 sah gün~. 0 Nafıa MüdUrluğ 
yapılacaktır· ~J 

s _ Mu"' 
nal 295 lirad1

1
r· ,ı 

6 - TaliP e 
odasına kuyıtll.~ 
)arına dair 'ı/t 6!. 

• 1IW vdkırnt tenıır ., 
"ki . . ··stetı 

tı erını go tı~ 
müsbite ve e ıet' 
sı ibraz etcne

4 2 , 

pazartesi gU11~1. 
Antakya h'.ist 
liği odasındB :~~ 

5-Muva 'f . .,, 
akçat11 189 11 
tur. ~ 

6-TaliP 
sında kttyıtll .; 
rınu d :1ir vei' 

kat tenıiııu~~ 
ehliyet ves• 
si lazımdır· n6 

21 ....... ' 


