
Öpteden sonra çıker gQnlük iyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1~28 VIL 14 S"VI 3043 
AD'lES ı Yf:Nı6tJN- ANTA.ı<Y.\ - Tal fon 1 - 6 Pot kl1t ı l.4 

Sı\YIS 2 KURUŞTUR 

:ncib r to pi 
ken eru 1a 

o za bu 
yak ek idi 

r'rlirhisar,, adını alan bu savaş gemisi 

nanmamıza iltihak ediyor. ' 

do-

~ted 
~~. "n sntın al 
'"liUtnu· d 

·ı.· ı, •stroy r· 
'l(ıc· . 

töreni b<1 sulıah saat 1 l 
da paıfak nıera~imle \tıpı! 
mış vn gemiyt3 "'Deınirhi· 
sar, ndı verilmiştir. 

• •· ısı bu sabah 
1111 r . 
lô .. ıına nına gel. 
renıe karşılmı Törende rrnn ki Ko· 

ınutanı Tuğgeneral Şiıkrü 

"ru<ıltl kım.ıtlı, askeri Vf' miilki 
'Ş ıza k::ırış·ın erkan ile güzide bir dav t 
~" &enıisiııe ad' Ji kütlesi hazır bulunmak· 

bay k ı ra \'ekme ta idi 

~·~-~~~~~~~~~ 

~ 

tltJe/kı ,günl<.ü 
Q'fllgon kazasz 
~~banlar üçü buldu -Yara
ar ın durumu çok ağır 

• 
~ic 
s. rı unıartesigii nü 
~ti rı.ı hık ·nderun 

tıdı 1 f . tıı k ÇO C t!CI 

~1~ a:r.a ı olmuş 
l'\ınct } ~r k an buğd ıv 

llı.ı" gP-lrnPl.t 0 • 

ı~ ~~-ru1ı. kuınyo 
tı <. d rı l\ vık 
1 I\• l' lıl· 
ltıtı,ı,, 

1 1 ı l.ı 1", v.ı l\am 
l f} 

(l OUVdl ına 
~ ..rcaıammışhr 
Otku 

ll(Je k nç çırpışma 
l:te uınyonu ıda· 
~ b olun şoför 
ı.~ u ~olculardan 
'"'O_y • 

~~Ulu nıuh':ııı Is 
lış ~Yrı1an u(•r· 
·~ .. ~Yn\ k ımyoıa

O.eı ı 1 > ""'r .kme~ ~ c.1 (! •• 
~ .. ~. ıçı\l gilm~k 

~ ·~ıru, . N h' 
levtı k"" 1 u ıye 
tr 1 Ulu~ il{· 

\1 Jl1ıut··m
0

Hida 
J ğnr 1 ıt-ş \.: ışi 

~- '" l . 'llltıe~ ' >ur ..ıla ıa 

lıırdır. 

j Karakol Komutanı al· 
dığı yaruların tP:; rile ak· 
şama doğru ölmüş ve va· 
zife uğrunda şehil olarnk 
bu kazanın üçüncu kurba 
mnı teşkıl etmiştir. 

'.\uhiye ~1,ıdürü Tevfik 
uluğ'uıı da yar ... sı çok a· 
ğ•rdır. Ayaklanndnn ba 
şuıdan ve vücudunun muh 
telif yerlerinden yarnlı o· 
lan Tevfık Uluğ'un Lilh s-

s 1 cty>tklrı lıll·iılıq ol 
muş ve kes lım·k lnhlikPc.;i· 
ı1e muruz buluunıuştur. 

Jaııdaı ma Knrakol Ko· 
mutaııı Hıd.ı) etin cenaZt-bl 

Hin asker} lört1nl~· kaldırıl 

ınış, şoför Stelyunun ceıuı 
zesi de biitfin şoför'erin i~ 
tir ;ıkılt> göıniilınıi lıir. 

Knzanın sebebi hakkın 
d ı müddr>iurrnımiHk ve 
J..ı dt r n· 1 om• ·1•1'1 i-ı t•ılı 

,kikala devanı etmckcdir. ~dırılınış· 

1/!ıek tayınl rı. 
n 'Sç iıere gynde 500 gram 
ı, rn 

r ış. esi karar aHına alınıyor 
l()ç)~ '1ere günde 750, maden işçilerine 

t Qrarn ekmek verilecektir - Diğer 
.... aYınlarda dağişiklik yoktur 

~ı. ·kl<:ırn • il d.ı 

1 

ı ı y.ıpıla ı ine lenH·lcr Eıu 
~it .. rniktarları ııa <'rmP-kleuil'. Bilırdıği 

llı Uddetteıı be üzer<' bugün çocuk lı;ı J 

l\ığgPnnalimız, "De· 
mirhisur,,ı te lim :ıl.rn l'-o 
mut.rn:ı hu gı=·nıinin Türk 
milleti için uğurlu olma· 
sını ve gemi mürettebatı· 
mn ecdatlarına rahmet o· 
k ulacalc kahramanlıklarda 
bulunmnlarını tt·menni e 
den veciz bir nutuk söy 
lemiş ve tören bununla 
sona ermiştir. 

Tuğgeneral şükrü Ka 
nallı lrn akşam gemıyı 

w·tiren Ingiliz misafirler 
şeıPfine 200 kişilik bir ye 
mek V(•rNt>kfr. 

Alma-Rus sa
va_şı kızışfl 

Stokholın: 30 A.A Do 
ğu cephe~irıden gele ı ha· 
herler, Stnı}a HusS!ldaki 
meydan savaşının l·eıs'n 
bir ~afhaya g ı dığiııi gös
tnrrıekteJir. Huslar ş hrin 
kapı .ırı adı yanmış bulun 
maktadırlar. Burııda <;.arpı~ 
mu tur çok ş· dıletlidir. Ne 
tice hakkında hanüz sarih 
haberler yoktıır: Ce ıup u 
k.n ların r·mes'uden dol -
yı hnrek.ıt yı. ~: ş' ımıştır 

Buı.ıd sovuk g\;c• 1 ri uil 
hns n ş dd tlidır 

150, büyüklere 30~. ağır 
·~~ıl r 75"' ~ranı ekmek 
veı il ınektf'tir. 

Bu kat:ıgör n n ınt•vcul 
ıhtivacı k ı~ı ım dığı gö· 
rliln iiş, dııµılılan t km 1 
mıkhırının yeni uir tasrıifo 
t 1) tutulrna~ı kır· ıl.ış ı · 
rı r ı~tır. Bu huısustı VPtİ· 
1 u mala nala ,ıı;orn lıu ıik 

lere verilen 300 gram ek· 
n eı>- dc>vcım olunstc k, bu 
mı ktar e uı ği.ı l\f ı g• 1• 

mediği u.1laşılaıı işçi ere 
günd{' 500 gram rkmel. 
vNil<'cektır. \ğır işçil re 

verilmt>kh~ o!an 750 gram 
ekmek mıkt.nrı da ~·ine ay 
nı lrnlacaktır. 

i\lad,,:ı i~I ·riııd ç· ılı.;nrı 
i~ı;iler(' gU. de. 1 O O grdm 
< kmuk vrril •cektir. 

Yeni huzır' ııınaktn ol.ın 
k·tı r ııctme~ ~ göre, işçı l.ı· 
rıfi duhu çok sümüllendı 
rilnlf'ldP ve 300 gr.tm ek 
md h do~ mttyan ve nğır 
işç1 o fJ18~'nn işçil~I' ıçi 1 

de yeni bir formül bulun 
muş olmaktadır. 

Dahiliye Veka- 1 

letinin iki karan 
Muhtar yerine mahal

le komiserlıği ih .ias 
edilecek 

\nkarn 29 A. A. 
Dahiliye Vekaleti iki lrn
rar vermışlir. Bu knrarla 
ra göre, muhtarlık teşkilfi
tı yerine konulmak iizere 
mahallelerde mah:ılle komi 
serliği ih \as edilecek ve 
bunlara aylık verilece" tir. 
Proje hnzırlanan bu yeııi 
teşkilfitm komiserleri ma 
hdllt"lerrte muhtarların gör 
düğü biılt\n işleri göreccl• 
ve aylıkları balediyece ö:le 
uecehlir. 

Diğtır taraf tan evsiz 
bulunan asker ailelerırıe ay 
rı'"a ev ~inısı:da verilm si 
knrarlaştırı mış vo bu ka· 
mı lwJediyelere bildirilmiştir 

Londra Büy.jk 
Elçimiz 

İngiliz Kralına itimad
Pamesini verdi 
l ondrM 29 A. ı\ · Tiir 

ldyenin yf'ni 1 ondra Bti· 
yük Elç si H~uf Orl•ay 
dün lngiliz Kralına itiınad 
namesini takdım n- mişlir. 
mutııd protoko' gert>ğ:nc • 
yupıluıı bu tört>nd'· Türki· 
y~ Bı.i) ük E'çiHği t·rkfinı 
da hazır bulunmakta ıdi. 

Suriyede 

Araplar .demokrasiye 
yardım edcekler 
!;am 29 \. \ ~uı iyt> 

Baş Pkilı H lM'll\ 'lfıl( n,"'' 
'. vaş sonrası au l)c•sının 

iınaı ııı ı dair de: m ç'ı> ,hu 
luıınra dt•m ştıı ı. ı: 

\ r .. plar . ısiyas ·1, 

kültür ve medeniyet bdkı 
mı•ld·m düııyııy:ı h'zmat 
etmiiiler.lır. S ıv.ı~ so ırusı 
diiııyasıııın kurnluşund11 
mutlefıklnl \ .ın y.ına hiz 
nH"'t edt..>Cekk ri kendı erine 
g •rrll .. li y ·rleri .ılac ıklaıdır .. 

Rusyaya yardım artıyor 
Lon ıra 3 ı A A lııgi· 

liz lıaric;yo nazırı Eden G·ll 
eyı 1 c t i n d e bil rn 
tu:\ .;öy mi~ w• de·ui~tır kı: 

" lruııd ın gt ~·en demir 
~oiu saye-ıinde Husynya y:ı 

pılaıı s ardını bütun tuh 

1 
rniııl ri aşır ık iki kntm ı 

yükselmiştir.,, • 

paz< ,.t.os~ 
bcı ~rtlal" 

Cdhnd yıılığı 5 il. 
y,..k- "'l"ı m mi ketler 

81r 

il rıl ın ı ı "elim -
slrdcn 5 lnıruş alınır 

Üc t po,ındır . 
Gü çan sayılPr 

urı th.ır 

l1 

ul 
st 

iki mem eket 
arasında hiç
bir anlaşmaz 

ltk yoktur 
Türkiye ve Bulgaris 

tanı birleştirt~n yol bir 

dir ve dolambaçsızdır 
Sofya 29 A.A. - Kral 

Bo isin BP.rline yaphğı se· 
yahat münaseb(>tile yaban 
cı memlEıketler Bulg'1ris· 
tun kesiminde durumun 
karışması ihtimali etrafın· 
da en ht>yecanlı haberleri 
vermişlerpir. Hesmi kay 
naklar bu şayialara inanıl 
maması . 18zırn geldiğini 

söyl .. mektedirler. Ayni 
ın ılıfıllerdo işıret e·iildiği 
ne gört>. hılilkis son gün 
lerdt ıını. hınan Türk lfol 
gır tie ıı t LJlllaŞınuSı hiç· 
dt'ğils şımdilik Ankara 
ile S lfy ı rnsmdaki ınün..ı· 
seb. ti eri tclıli l~ ·~ e koyu· 
cak mahi~ ette Avrupanııı 

l''1nup doğusunda yeni biı· · 
hadise olmadığını ~ö~trr· 
nıekled ir. '..f "'kı ~ aıırlar· 
ılaıı l\lebus '\fö.;yö l'otro· 
kof l'tirk Bulgur ı,ni•na· 
seb<.>tleri hukında yazdığı 
bir yJzıda dİ}Or ki: 

·· -Bazı kim. eler bu i 
ki memleket arasınaa de· 
rin aıılaşınHzlıklar olduğu 
nu ıddiu (: uer k BulgarİS· 
tarı'a 'furkiye arasında 
mevcut i~ i mimas •betleri 
boz nı ga uğ'ra~ıyoı ldr. Bun 

t"".ı~ f.ıyı çov .rinizı 
..-ıW!L&~ • ... 

SON OAK KA 

İngiltere 
Hindi4"fana İstiklal 

veı ıyor 

\ oııdelht 30 A.A. 
l ıiı., lngiliz hukanıetinın 
Hııııli t ıu h.ıkkınduki tek 
lif erıui hugu ı ııeşreylt•nıiıı 
lir. Bu tekliflerP. görn " 
stı v:ı'jhın s llll a scçı lecek 
ı,:r miırı;;_,·~ı!•r meclisi 
kurularak b i r a n a 

1 yas! lınzır 1 rn.ır ık tıı· \1{ e 
r s i 1 t-' J n r i 1 l r:ı l ı d !i 
bir unhışııı ı ıalanac ık
tır. SJV Ş sonu a kad<1r 
1 ııgil t~r" lliııd ıst rıın m iı
dafa..ı.HUl üz •·in almakta 
dır, • 



}dl 
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lrn 

ü1i 
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İnönü Kırkoşusu 
Dün yapıldı 

lJun h d ııleıhi~esi l 
r unı '.lıidurliık 941-912 
ıtl lz.nı fırnli~etı progra· 
uı l l\ır o~ulurıııa ait so· 
ı m uı u ol.rn Inönii ko 

.. ayfa-2-

Yerli t"lallar 
Pazerlannda 
Perşembe günü köy 

löye haliredildi 

YFNJGUN 

Duvar inşaah 
Antcıkyu llastahanesi 

Baştab · pt iği rıderı: 
1 - A ntn kya lfaslanPSİ 

lıinası un dere kısmındaki 
istinat duv ırları iıışııatmın 
tam.ırnlnnması nçık eksilt 
meye konulmuştur. 

Metruk emlak 
sahş! 

HatnyDefte darlığından 
Antakyarnn Vert mu· 

hullesinde 274 parst>I ::m· 
marada kayıtlı 1ikola 
Hf'vruli oğlu Hınına Yu· 
suf ve karısı Cemil<>Jerı 
nıetı Cık hanenin tam anıt 

T . t vaP' am.ra 1 

hrılacakıı 
ıll" 

Vililyet nuıkıız3 ft 
1 Antakya ~ l 

okulunda yııpıır:ll ~ 
rak açık pacır ır; 
lll uştur. tı 

2 - Muham1110j ı 
436 ilk tamiııat .3 ş usu n atletin iştir ıkile 

lfo kt'VI ömınden başlıy::, 
ral lsk ntlerun şo ası ti· 
zerıııde 3 00 metrelık me 

) erli mallar Pazarı köy 
lülere kol ıylık olrm.·k iize 
re köylülerin şehre en çok 
geldikleri gün ohın per 
şembe gfinimii köylülere 
hesreyleınıştir. 

2 - K< şif bedeli 2523 
lira 93 kuruştur. 

3 -Bu ışa ait evrak 
hastahane b.ıştalıipliğinde 

göriilP.hilir. 

1 
nçık arttırma ile satışa çı 
karılmıştır. 

3 - Bu işe ıııl , ~ 
• 1)1 

ıne Vilayet Dıı11 ö 
lllf'll kalemiı de g 1 

4 - Tuliplerin tdıJ~ 
Oddsında kı:ıytlı 0 ı: 

ft d ~ pıln ış \'e k.ılabn 
ık bır hnlk" külJe3i tara 

fmdan tal ip edilen lıJ ko 
şu il" bı;: } ıll i kırkoşu an 
tsonıı clm · şlir. 

koşunun teknik nelı 
celerı şudur: 

Koşuya gaı ı izon takı 
mı 19, rkek lise ı 12 ve 
(,e11~·lik lduuü de 6 atlet· 
le iştin1k eetm'ştir. 

l erdi ta" ııifte G3rnizon 
takımu dun Ali Kurtuluş 
11 dakıka 45 saPiye ile 
b'ıinci, Ihsan Onl i.lşı 11 
dukıl a 51 .mniye ile ikin 
cı \'C O ınan da 11 da ki 
l<a 57 saniye , ıle üçüncü 
gelmişlerdir. 

'1 < kıın tdsnıfınue ise; 
Garnizon takımı 6 sayile 
birinci, Lr kek lisesinin bi 
rinci takımı 15 sayile ildıı 
ci v yıne Lı k k Lı esinin 
l inci takımı 29 s lyile ü

t.-uııcu ge nı'şler.dır. 
l\luhıtte hüyuk bir al!! 

ka u~ ımduun bu koşunun 
birincısn.e altın, ikincisi 
ııe gumüş ve uçim<'iısüne 

de bıonz ım.dul~·alar veril 
dıgı gıLı takım ılibar le dA 
hirmcı~ e "l ıönü,, yazılı 
l ırkOŞl şunun hatır sı ol:ııı 

bu~ r.ık Vt>rilmiştır. 

l 11111 i dı .. s nca 1 iırki~e 
t uıfsız lrn nrı~ lı ılbııl\i 
l ulgurı~tan üçlu p.ıktu il 
tıhak t:}l miştır. 

Bu 1iırh Bulgur mü 
ıı .. hl.'b( tJerini l onu ık için 
Lir scbtpm oır'! 'I ur kiye 
cogrnlı durumur u ht saba 
katarak n er fuutleı ine y· 
guıı lıir Sİ) nsd takip el 
111( k tLdır. B zde cogr :ıf ı du 
n.anı u ı u1.u h saba kutanı k 

m i emelltrim'zd n il 
lıı.ı.m ul n bır dış siyaset 
lal< p dnıt:klt>~ iz. Eski 

d n olduğu gibi, ş mdi de 
1 ürkll; l1 arauıızda unlaş· 

m zlı < yoktur. Turklerle 
kavg.1 t>lm~k ic;in ortada 
t:•b p görerh İ) o ruz Ti.irk 

Haftanın her perşembe 
gunu yalnız kbytülcre 
mal s lhlc.cnlc ve o .!Üll köy 
itil r niıfus cüzdanlarını 

H tlkP.viııdeki meınuru gö· 
lürerek kayd,.tt ·dıkten 
sonra 'l erli Ma lnr Pı:ızarı 
na gidip mal .ılacaklardır 

Ziraat Vekaleti baş 
Müfettişi şehrimizde 

Ziraat Vekfi'eti Bnşmü 
fettişi Salih ekim Vılaye-

' ıin ekim durumunu ine 
l ·mrk üz l'e Şt>lırimiZt g ·l 
m ştir. Buşnıufetttiş Kazı 

ve i'tahiyt:!lere girl rt:>k e 
kim işler iui iııc.eliyecPkth. 

1 
Alma.n işgalin-

1 dekı Fransız 
kıyılarına 

Yap1lan İn:giliz çı
karması 

Bt>ılin 29 A A. \1 
maı işg:ı1'ı1deki Fr.ıı sız kı· 
yılnı ım .. ı ıı ~en Nı.zar tissti 
rıe 2H n aı l g( c si yvpılaıı 
lrıgil z t,.ıl,aı ması hak kırı 
da Almau kt•~nakları şu 
mulfırn ııtı verı:;ektedir: 

Bu lıakd Ik olarnk 
Alman kıy• lıutaryatanmo 

ateşile karşılanmış, ınfılak 
maddderi yü lü b'r lngr 
liı deslroy ı i bir isal eli · 
batmıştır . .\Jult>Hddit san· 
dallar lıı karaya c;ıknrnğa 

:n ıv.ıff tk oltııı fngiliz HS 

I{~ rler: ~ a iıııha ve esir 
~dılmişlerdir. 

İngil 1 zle re göre ha
reket başarılmıştır. 

J oııdra 30 A.A. Seıı 
l\awra y:ıpıluıı son ı;ıknr 

ma lıakkınd t lnil'z rnalıfiı· 
leri bunun h ış,11 ılnııs hir 
u.ısk il olduğuııuu hi'diı· 
rn kledir. s too lnıfi ak 
dolu bir 1r ı:(liz les'royeri 
l'mu 111 ıığz n foki k ıJ': ğı:ı 
yanınd..ı lufılıik ettir ım·ş 
ve plan mul'·•mıce a a~ a 
çılrnn uskerler t lıı ip har~ 
kt>tine d ·.ram elnıiŞINdır. 

im, n ateşi k<1rşı~ınd t 

bir losırn lrıg lız kıt 'arı 

4 l•.ksiltme6 4-942 
pazartesi giinü saat 10 da 
Ant.ıkya h ıstanesi Baştabip 
liği oda:sıuda yapılacaktır. 

5-l\lııv..ıklrnt temin ıt 
:.ıkç ısı 1~9 lird 26 kuruş· 

tur. 
6 -TaıipleriııTic ıret o l.ı 1 

sı.ıda kı•yıth buluııdukla 
rınu d ıir vesika ile muvnk 
kal teıı iııat m~kbuzu ve 
ehliyı•t ws kası ibraz <.>tme 
si lfizı ndır 

21 26-3)-3 

Nakliyat Müna 
kasası 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
lskenderuıı şubesi ŞPfliğin· 
dPll 

lskend ru'l vap•ır vf'ya 
ş:>ın .. ııdfiforle ge ecek hu 
bub.ıtın df'po'nrımıza nak· 
li lrt>n veya vopurla SPV· 

ki 10'\;iı:;an 942 tnrihindpn 
itibaren hir sen'"' müddetle 

ve ac,.ık eksiıtm ~su ·etile tali 
binE' ver·ıec klir. ı\r1u e 
deolP,.İn mukavele-ye f'Sas 
ohıcık şırlnuııwy; ş'rnd·· 
df>n öğren nıel~ri vo eksilt 
.ne gıııı ı olan 8 l\isan 
942 tarihine lt'sadüf edt>n 
c;arşımlıa güııii saat onheş 
k lskt-ııd.,.runda lstasyoıı 

civcı.rındcıki şuhemiz • mii 
racat t elmt ini iHln olu 
nur. 

21 26 -30 
Kayıp mühür 

24 rnuıt 942 ti köy 
muhlarl:k mühriiınü kny 
beli im. ) (misini çılrnraı•a

ğıındun eski~in:n lıükmii 

y,pktur. 
H 0ylıa11ive kuzasııım 

Baylcırlı lrövii rııuh'arı 
l\tu tufa (;iıngör 

Kayıp iplik vesika ı 
lklis d müdiir'i,ğ,iııd n 

alrnış o 1duğum iplik vesi 
k •• sım kaybettim. ) cııisini 
al .. c· ğımd.ın esk sin n hük 
mu yoktur. 

): uı.ton köyııııd ·n 

Sı::ılıı ı. \:oı ık 
._. 1 r ıyi kom~u ve eski do t 
turlar. :\lıll tl ıimiz n akıl 
lı d.wı dnaı, k eııtr.kal ra 
kdpl ır•.ımuları yeter. Bu 
auıı ıçındır ki Ankarsda· 
ki Bu r l carel heyetine 

gen i lerinP döıımeğe nıu 

1 
v ff ık ol:ırıı ınıı~hır.Jır. 

A'Jnan basını ne diyor 

·•A!nı,ın ınilfrt'Z lt"·ınııı 
lıulundıığ 1 her ~·cıd Jngi· 
!izlerin yap"cıığı her t,•şeh 
hl•s kfırn •tı> \lla kllmdiır. 
Burtılı:trn lng•l z t'r ~nld.ışa 
bı'irler. Ful«ıt )ı>k olımığa 
muhkOmdul'lar. lngıl·z ami 
rulhğının böyle }ı,ıt'e-kctle· 
lere c evaru ederek 
askerleriııı huş y )r~ h tr· 

ı;uınasını temenni ~deriz." 

gX terıt n mimi kJbul 
bizi ıson der ce me n11un ~t 
miş ır 

B ılı.{.ı .., ~n ve 'Iürki· 
ı bı 1 ~tıre ı yo birdir 

'tt: J 0la nbatt.-.ızdır. 

Berlin 30 A.A.- Gd· 
zeleler lııgilizlerin Sen ı a 
zara ask r ~•karmasının 

akim kaldığını bildıren 
uzun yzılar yı.ızmakta ve 
şunları eklemektedirler. 

\1uharnmen b d li 30 
lir11 olup istekıil~rın 31 
3 1942 salı günü sı.ıatlO 
da 0 o 7 ,5 p ·y nkçalurile 
müracaatları 

Delliiliye ilan ve sair 
m ısrnfüır müşteriye aittir 

19-21-24 30 

ilan 
Vakıflar Miidiirli'ığüıı 

deıı: 

Belediye hududu dahi 
}indeki cımi, mesçit ziya 
rd önlerind<·ki dut ve in· 
cir mahsıılleri satılrmık 
için (10) gün müddetle a· 
çık artltrmuya çıkaıılmış 
tır. 4- 4 - 942 t.ırilıiııc 
miisadif Cı1mnrtes guııu 

sabah srıut 9 30 da vakıf· 
lrır id tr')si d • kAti ihalesi 
icr::ı edilecektir. isteklile
rin Vakıflar \lüıliirlüğiiııe 
müracaatları Hıbı 0lnnur. 

30 ı' 2, 
Ka ıp. Nuf us cüzdanı 

Havazı•te Yıldızotelinde 
14 -3 942 tarihinde nü
fu · cüzdanımı kayb,..Wm 
Ye •• isini alacağımdan eski 
sinin hükmü yoktur. 

Kamil ŞEl\EH 

Makınist ve yağcı 
alınacak 

Anlı.kya Elektrik fabri· 
kası için iki makinistle 
ıki yaöcı :ıhnacnUındun is 
teklileriıı bir dılekçe ile 
mürac rntları 

bı.I 'İ 
dair veyahutta giF 
li bulunduklaı 1111 1 Llııır 
vesaiki hait htl 
lazımdır. 9 ' S 

5 - Ek~iltnıe ·r 
··rıı 

942 perşern he gı~rtli 
l 5 le V ı lfı y•'t J).ıt .. ~ı 
mrniııde yapıJaC rı 
olunur. 

27 
5 ı,S· 
~ 

~=~--::-:.::-~---- la 
T amiat yaP~1n 

Hat ıy a ı' 

ğüııd il : 

1 Kış1 ' 
yuplı·ık (~ 

iş p ızaı ,ı u 11 

. 1 1 tJ\' sı tm0y wou ae' 
'2 - ~(ş'f bf 

lira 38 kuruş~tır· dtıı 
3 - 13u ışe \ 

keşif evrakı ı afı;'r 
lüğündP. görülebı 1 

5 
4 - Eksiltnıeal 

942 salı gün~., ; 0
0o 

Nafıa \1udiirlugu 
yı1pıle.caktır. lt~' 

5 _ Muvtı 

nal 295 Jir,ıdır· .11 1 
6 - Taliple1'~11 1 

odusına kuyıtlı jl 
"jitı 

larına dair vt sı eJ 
vakkat teminatı 1 

tikh~rini gosteri.r, l 
miisbite ve ehlr; 1~ 
sı ibraz Ptmeler1

6 Z' 
24,2 ' 

Halkta 
.. ıl tı 

l\eşriyııt l\h.idürÜ ' Hu akş m gtır 1 r 
St>liııı ÇELE K bekien(ln nını;itrı~~ 

C.~P. lutb rnsı A~t,ıky_.ı Büffa'obil ~ 

Gayrimenkul~atışı 
l latuy O fter<larlığınılun 
Ciıısı ,\tevkii Pnrs 1 Ku.1 o. \lıııta 1 

ı-.ı) 
"!.!. 

~· 1 

Hane Şc lımebınet 788 l 5 5 ı20 
,, .. 798 25 " ı~~ 
,, ,, 802 31 ,. o:ıO 

Arsa 8·"5 "' ~ u ,, oO 
,, " 1 )07 11 4 
,, Dörlnyak 1 OJ8 " jO 
,, " ıoıo " 

50 

Dul<kı1n C~nıdlıye 1279 278 : 1~~ 
Harabo .. 1254 23J O 
Hane T.Sofularislam 1678 17 " l~o 

,, ,, ı6&3 60 : ~o 
,, ~oyhmehmel 772 18 ,, 

1
tJI 

\ ukarıcta· rmııtaku, mevkii, parssl uoroı 111e 
zıh h ıziııd maliyeye ait 12 parça gıı)''1 
m ıilkıvt>ti 6 -4 -942 tarihinde açık arttırt119 
lac tkhr. T.ılip olanların 11 

0 7 5 eelı 
le ihal~ ~iin i defterdarlığa rnüraeaall~rı, pe 
bilci.ıırıle ıuasr.ıf müşteriye aittir. 

Evleri görmek ve fazla izahat al n.ık 
Milli emlllk müdürlüğüne nıürncdatları 

24-26~ 
~~~::==~~~-~~~---~ ;• Gündüzde . \ alım i ıcı akşa yı.ş..ısı•• 

Saat 9 da başlıyacaktır 


