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~;~j;~Meclisinde- SAR~;/~r 
lllnlıırın her kelim•· 

sinden 5 kuruf alınır 
Ocrat peflndlr . 

enı yıl bütçesinin müzakere- Kerç mağlCı-
-ı. sinedün de devam edildi biyefini 

hijtGıcllka~a 26 A. A. - I münekaşalardan sonra ka Nihayet ikrar etmiş-
~~rı ş Mıl!et nıeclisi · bu- bul edilmiştir. Bu müaa Herlin 26 A.A.-Yarı 
il;i~i(i~~&eddin Günalt~yın sebette ilgili vekiller soru· resmi bir kaynaktan bildi· 
~1 Yıl h.~6 toplanarak ye· lan muhtelif suallere cevap rihıiştir: Huslar KerçtPki 
r~lle d lllÇesinin müzake- 1 vermişlerdir. Meclis yarın kali mağhlb!yetlmini uzun 
gillıkii e~arn etmiştir. Bu J (bu~ün} saat 14 de topla zaman inkar etm;şlerdir. 
~tkaıct~: ~ede bir kısım nacaktır. Huslarm son mukavemetle· 
l"1 rın hütçesi uzun ı ı·i kırıldıktan sonra bile 

V, l bundan hahsediJmeıoiş, an 
Q l•mz•zı•n ko•~lılu••te ancak 24mayısta yani Rus 

ı::',I • lardau 170 bin es;r ve pek ,. •• l çok mikdarda malzeme .~ onem i tamimi alındıktan 5 glm sonra 
~}_ali!ll· aşağıdaki tebliği neşr tmiş 
~trıt •z Şetik Soyer Yeni mahsulün harmı:mlardan lerllir. 
roııarrı llıaaı h~kkında köylül--re çok önemli bir tamim "Sovyet yüksek lrnman 
tıı buı~tır. Vılftyetdahilindeıd bütün köylere gönderi · da heyeti kıtalarırnızın 
.s· 

81
nirn aynen şudur: Kerç yarımadası ıdım ho· et~ ı~ıe,.e b ~ . 

·"fJefce 6.1 ~ yıl, mahsulün çok yapılması lüzumunu şaltılmıısına karar v rmış 
.S;,,.d 'dırmiştim ve boşaltma tıım bir inli 

eQ{,clJ i hepi . . . ti ·ı b "'t .. 'l/ t. .. .. Ü l t ~- iıı·e le nızm gayre erı e u un mı em yuzun zam içinde yupi nıış ır.". kll.rı:e .. muh.sulterimiz tarlalanmızı doldurmakta ol Bu hab"'r doğrudt-ğıl 
lio IUkranla görüyoruz. d r. Buroda düşman tam ~•it "'•hsulün çabuk anbarlarumza kaldınlması bir bir mnğlQbiyetr uğramış 
ie,. ~n sizin yazlık mafuullerinizin işlerine ulaşmak, t ~·. 'Q,. '/ı ve çoh büyiik zayııı ver-

.._...,.,. 

0 

!•? kış/ık zeriyal hazırlığına girişmek bakı- ıniştir. Uunun dağr~ oldu· 
, "'•hım olduğu gibi, mahsulümüzü muhtaç olan 

1 
k ıçın ya 

~ ~,. ~~~ızın ihtiyaçlarına yetiştirmek bakımından ~unu gös erme · 
ull .. ,.,"',,.· IJancı basın nıt'nsupların· 

be '1ıQL h. dan bir grup yerinde ted· 
..,;,,,,,. 

0 

iiz?. ile sizlerden bütün gayreünizle hasadı kıkler yapnınk üzere Ker-9.ı~!Jetanı bıtıl"meğe koşmanızı istiyorum. 1 a· 
"k;~"il,·Çevresitıde harmanların en son 15 ·Temmuz· çe davet ·eJilmiş er ır. 

l'lb~~ne. kadar arkası alınmasını tensip ettik.Hepi· f"1eksikalılar 
"'"

1
he kadar harmanlarınızı bitirmenizi beklerim 

Vali mihvere savaş i Ek ~:!!!~~~~~~Ş~a::=fi:.;.;k~R=e:~f=ik=S=oy;;e=r=~--...~ lan t::Hiler 
f'lıek ka rfla Zeytinyağlarına elkondu Meksiko 261\.A.- Par 

tı h k Vilayet Makamından lamento, Almımya ve lt?l V·ı CI kında 1- - Evvelce boyana ta yayn savaş i_lftnınn ~·1 ~ S 
1 4

Yet M bi tutulup sa bipleri ~rafın olan hükumetın tek~ıfı.nı •- on ".. akamından 
1 

k b l eylenııştır ~"l"Jar1 "urııerde ekrne!C dan beyaııoamdSİ verilmiş ittifak a a u · 
Zil" i\"eksika Avrupaya o.rdu k ı. d.rıatı ılikkati ''"'\ bulunan zeytinyağlarından '' , ı k llıtı-- 'll'.4 ar 'r'" göndermiyece.·. me 81 -~· ); "lllau b çoğaımıştır. 1 a) Ecı.obl maddesi yüz d•ki mihver te"ıaas na. aıt 

\ b~kal u ıkartıarla bu de yarımı ge'vnıiyen lam- enılfiki müsadere cylıye • ~er.ıe arı tarafından 1 P""l ıTlur ile 
'~t " ek k 1 ....._, yat,. cekt'ır. Y'en·ı bir·~ k. anun .. la ~· Cdir L ryt~ ahnabil , ) y d b ·rn .. -

~ar 11ler10". u ıtıharla kart 1 b üz ~ eş 1 
• yuz savaş devam etllgı mud· 

ı •( ırı kartı .. de sekiz asitli ve azami del•'e hu" ku4 mele 0ıa1ra. n ı 1 ~ 1~a . k . .tru.ı mu dd 
1
. • "' 

'Clııcrıd ~o ıtınu etmele- yüzde bir ecnebi ma e ı üstil slaabiyetlcr veni 
~·- .ır. sıra malı zeytinjağlar ına l\Jf k ı lıfl ~ ı.l(Serıy r mektedir. 1ue sı \::ının 

> l(ql&b a ıruılar önün- bugünden itibureıı 2v2 sa· len 7J bin mevcutlu bir 
' t(lıı,.,.. alı~ urasında zi· ykılı koordinasyon hdedyt>~i ordusu vardır. Hundan baş ı. , ...... eaıne k ararının ikinci ına esı· 

0 ~, ) ~k arşı: nin Ticaret vekaletine ver ka yarı talim gö!müş 4v ~~~~ai~~k · k.ırtlarının diği salfihiyete istinaden biu kişiye malıkllr. Ordu· ~~~ llJ)on1a~;~rn~teu gU~ elkonmuştur. ııun sıUlhları eskidir. lOJ 
~'ı "llrerı e&ı ıp verıl 3-Elkouan bu zeytin kadar eski sisrem uçağı 
t, tla lllii

1 

e ekmek alın yağlar Ticaret Vekaletince vardı 
t saade edilmiş· 1 
{J vey4 göstereceği hükmi ve Pariste nümayiş er t~'llll

1 

Fırın ı hakiki şahıslar tarufmdau Loııdra 26 .A.- Pa· ilan k <:~ 11. r sahibi ta- .. ı. 
~h. es ı muuayı.ut edilecektir. Ala- zartes'ı akşamı Pnriste Fr.an "44111 ı. 1 ıp gbUrilmi~ 
L ''· l{uPo 1 ., k.idarların mslQmu olmak 81.,,, gen"'eri turafınd.:ın lıır '~~ '•ı.ler n arı kabul ı. -.: 

~ ~tıııtı tve fakat alırken üzere tebliğ ve ililrı olunur nümayiş yapı mış ve nü· 
~Qlltıa amanı ve yarıcn rülırıek suretild tam kesii="'" mayışçiler polis tarafından 
~~ ~e' '~arihine, büyük, miş olmalarına dikkat e · dağıtılmıştır Hu müdahale 
~'%ı U&ır işçiye ait decekJerdir. üzerine pol slerJe gençler 

~.ltlıPo ıa cı ıır işuatle Bu tebliğ 28-5- 942 arasında hakiki bir sokuk 
111ett b~u Çerç;veliyen tarihınden itibaren tatbik savaşı başlamış birçok kim 

ll' kıaliDının gö- edileceldir. seter tevkıf edilmiştir. 

GünO geçen aayuar 
10 kurutlur 

Hangisi- Harkofta 
• neznan-

malı? 
Hem Alman
lad hem Rus:-_ 
lar muvaffaki
yetten bahse-

diyorlar 
Şurası .muhakkak· ıı. ..: 

tır ki Harkofta) en 
koıkunç,.bir_. sav.3ş 
_devc:m' ediyor 
.Moswva 26A.A.-.. -

~1areşal Timoçenko son 
48 saat i~inde ele geçirdi 
ği topraklarda yerleştik-.., 
ten sonra 1-Lırkof çevre· 
sind~ tekrar taarruza geç
miştir. Her ikı t .. raf bu 
Si.tVClŞIU en k Orkunç Ve 

en hanlı çarpışmasını yap 
maktüdırlar.Jusdn ve mal 
zeme kayıbı muthiş bir 
yekün tutmaktadır. 

ilerim 26 A.A.- Al· 
man t bliği: 

Harkofuo cenubundaki çe 
vircne savaşı lhwam edi· 
yor. Düşman bu çenber· 
den kurtulmak için çupın 
makta fakat bütün leşob 
büH eri ::ıkım kal!!!aktadır. 
Ihrkofun şimal doğusun
da ynpılaıı Hus hücumla 
rı pliskürtüinıüştür. 

Çevirme haberini 
f'ıloskova teyid et-

mı yor 
1\loskllva 26 A.A.

Ct:phederı gelen haberler 
Alınanların Harkofta üç 
Hus ordusunu Ç4Jvitdiklerı· 
ne d..ıir olan iddiaları 
teyıd etmemektedir. Fd· 
kat bazı yerıbrde Alman 
man lJaskısının ağır oldu 
ğu itıruf edılıyor. Al· 
hır müthiş sur~tte insan 
ve m .ıızeme kaybmu bak
ma kRızın durmadıııı cep
heye yeni kuvvetler gö J· 

dermektedirler. Rus mu· 
kavemcıtmin zıyıiıadığrn t 
göstere!! hiı;bir emm .ıre 

yoktuı'. ı 
Almanların adı bilin?1.i 

yea bir nebrı geçmek ıçın 

Durum buhra 
na yaklaşıyor 

, Burada dünyanın en 
kanlı savaşı yapılıyor 

Londra 26 A.A.-Tay· 
mis gazetesınin askeıi ya· 
zerı şunhm yazmaktadır. 

"-Rus vs Alm~m res· 
mi tebliğleri Harkofta [sa· 
vaş hnkkında henüz kesin 
lıir fikir verecek durumda 
değildir. Bununla b"raber 
korkunç bir savaşın 
başlamış olduğuna şüphe 
yoktor. Durum bir bubra
nu yaklaşmaktadır. Olağan 
üstü ve çok nazik bir va· 
ziyet vardır. insan ve mal 
zeme kaynakleırı durma• 
dan harcanmaktadır. 

AL\IAN TAAHRUZU 
• ~.HULIYOHi\tUŞ 

Moskova 26 A.A. -
Almıınların topçu v.; zırh· 
lı ku\ vetlerle lzyum-Bar 
vankova üzerine yaptlJlı 
lı.icum hakkında l\foskova 
radyosu t..fsilat vermiştir. 
Bu tafsilata göre Almanla

,_rın yaptığı hücum püskür 
tülnıüş ve düşman 1000 
lcuyıp v...,rrniştir. Almanlar 
mustahkem mevkilerden 
atılmıştır. Radyonun bildir
diğine göre:Aınıan taarru-
1.u kırılmak üzeredir. 

Almanyaya ger.iş öl 
çüde hava akını ya 

' pılacak 
Veşington 26 A.A. -

Alımın haberlere göre, pek 
yakında lııgiliz ve -ı\meri 
kau 'uçaklarının iştirfikile 
Almanya üzerine geni~ öl· 
çüde hava akmlarına baş 
lanacaktır~ . 
NEHllU-~ANDl Gö

HÜŞÜYUR 
Yenidullıi 25 A.A.

Hint KvııJre Reisi Nehru 
G.ındi ile gö:ü~mek ü1.ttre 
LJradan ayrılmıştır. 

~UN UAK1K.A 

Bulgaristanda 
Olüme mahklim e

dilen casuslar 
Sof ya 27 A.A.- Bul· 

gar tebaasından üç kişi ile 
lngiliz ve Yugoslav Etçilik 
Ieri basın ataşelerin: n ca
susluk Sil~mndan dolayı 
haklarında verilen ölüm 

yaptıkları teşebbüsler, 

müthiş kayıplar verdirile 
rek püskürtülmü~tUr. 

ceza~u Bulgar temyiz mah 
1 kemesince tasdik edilmilj
' lir. 



lngilizleı 
5000 kiloluk 
bomba yap

mışlar 
Bunlar düştüğü za
man korkunç bir zel
zeleyi andırmaktadır 

Vaşington 26 A.A.
Meşhur uçak mülıeu1..1. sle 
rı!!dı.m Aleksander tarafın 
darı yapılan 5 tonluk uçak 
bombalarının denemeleri 
yapılmaktadır. Yalnız en 
ağır bombardıman uçakla
rı tarafından atılacak olan 
bu bombalar yere ruüdlıiş 
bir taraka He düşmekte 
vepatladığ~rzaman korkunç 
bir zelzele;yi andırmaktadır. 
tahribatı da ;ok geniş i 

Har~~ofta 
Muharebe son safha 

ya girdi 
Moskova 26 A.A -

Röyter ajansı bildiriyor: 
Sovyet kaynaklarıııdan alı 
ı an malO.muta göre, HurM 
kof kesimiude , şiddetlenen 
devamlı m ulı~rebeler son 
safhaya giı miştir. c~p'ıe 
gt:nış bır hat halinde • ol 
mnmaKla beralıe: buruJa ... 
m uaı.zam rn al:ıt:m eıer ve 
2.1riJ1ı ı...uv\c:tler vaıc1ır. hus 
lar buraaa t< ıakki kay

e lık erını bııuırıy•Jl'lur. 
lıerlt:dıhıerı yeı ıenle gece, 
mevıılermi tahkim 11ı~dıyor-
1ar. Düş:rıun h::ırcketı0rinde 
kUUe ı-uHıua.e hnk ve t:.y· 
yare KUl :mıyof. Kara ha· 
ıekttl ımde Hu~ topçusu 
pıy .. cıc ııe !Jıdikte en ön 
safıarn ktı.dU' ııeıJi~ erd{ 
piyade.} i dı.;.sleki yor. ı{us 

başkuu and~ ılıgımn haıt:· 
.bt:tıt!l ı l•ııt:ı t\.~uouf d ğıi 
evve ce h sapa• ıtış ve 

<.ınu ı:,öı t ~eıp1 ruıştır. A1.. 
mcıuıaı ıu luıı kJur.u }' aptığı 
omuh hL.cumları için . H.us 
k1J1Llll duniığı aıt:dl>ir· 

ler. a mı~ur. llusların geri 
aJdıklaıı Jı.öyıer arasında 

böyuk bir köy vardır .. ~Al· 
man ar ~burasını almak 
ıçın çc.k l ğu. ~rnış fakat 
muvaffak· olumamışlaı dır. 
Köy günlerce kuşat l nış ola 
ra k kulmıştır. 

Yunanistandan 
Getirilecek 1000 

çocuktan vazgcçıldı 
Ankara 26A.A.- Yu

nanistand.ıki açlık durumu 
münasebe,ile 1000 Yun an 
çoc ığunurı yur.fornuz ı ge 
tirilertk beslenmesi için 
Yunani8tan nezdinde bir 
teşebbüs yapılmıştı. Ancak 
bu çocukların yurt sınırla· 
rı dışına çıkarılmusıııa ai
leleri m~vafakat etmedik 
}erinden bu teşebbüsten 
vazgeçilmiştir. 

İskenderun Beledi 
ye bütç~si 

210 bin lira üzerindf'n 
bağlanan Belediye bütçesi 
tasdik edilmek iizere Vila 
yAl m kmma sunulmuştur 
Bütçe incelen mekted ~r. 
Yakındı tnsdik edilerek 
.1i1rürl.. d Jlrec ~ktir. 

Düzelfme 
2 l mayıs tarih ve3087 

numaralı gazetemizin ikin 
ci sayfasının beşinci sütu 
nunda çıkun gıyap kararı 
iH1nımn birincı satırında 
"Aı:;Hye hukOk hftkirnliğin 
den,, yozılnı:.ısı lazımken 
yanlışlık!n "Asl ye Sulh bu 
kuk,, dıyc yazılmıştır du· 
z~lt.r ve özür dıleriz. 

8: sof ya haberi 

Zafer motörü-
il 'il 

muzun 

YENlt;ÜN 

ilan 
Kırıkhan İcra memur
luğunJan: 
Kırıklıanın Abrash kö· 

yünde kain Aziryan Girlrn 
r ı ait 25 tap l parsel No: 
1& küslir heklnrlık tarla 

!3J40 sdıimue 20 lira 54 ku 
ruş kıymetli 792 sehmi va 
26 p,ırsglli 17 k üsür hek
tarlık tarlanın 23040 sehim 
de 18 lira 43 kuruş kıy· 
metli 7'J2 sehı lİ ve 27 µur 
selli 4 küsur hcktarhk tar
lanın 23040 selıimde 5 lira 
9 J kuruş kıymtıtli 792 ı:;eh 
mi ve 28 pırselli 17 kü
sür hektarlık tarlama 230 
4 J sehimde 20 lira 77 ku 
ruş kıy metli 792 sehmi ve 
29 puseUi 16 küsur hek
tarlık tarlanın 23040 sehim 
Je 28 lıra kıymetli 792 
senmi ve 3~ paısdii 42 
küsur lı'::lktarlı k ta rlaum 
23040 sehimde 47 lira 42 
kuruş kıymetlı 7<J2 sehmi 
ve 35 pıırselli ı ') 1 küsur 
hektarlık tarhının 23040 se 
hande 34 iira 25 kuruş 
kıymetli 792 sehmi va 36 
parsdli 63 kurnr hektaı·· 
ıı k 1 larlanm 23 J4 J sehinıde 

65 lira 3) kuruş kıymetli 
792 s;;ılımi ve 3'..l pars~.h 

6J ku.suı· ueklarlık tar la
! uın 23040 selıimde 761ira 
' kıymeUı 7-:Jl sehcui vr; 38 
1 p.ıniellı 45 kusur hektar· 

JJI{ tarıuııın ~5ll4J sehım· 

Bi. RJS Denizaltısı ue .).) Ul'U Kıynıc.C.ı 7J'l. 

tarafındcl;, batırıldı 1'ehmı ve foruu Antıdi·ıı 
· kuyuııu hii.ıu 83 s1ırıs_1H 

ğını bildiriyor ıU kusur hekLadık tdrı.ının 
Sof ya 26.'\ A - 'l ürk ı ~'* ::;ehuuuc o~ ura kıymet 

Bıındıralı '" Zı..f. ,, '\fotö iJ 4 ı::iı.:lıwı vr.. ı . ..:ı !JUl'J • 

r i.i ZnvfTO llt;l .lıuında \ıe 11 ıd Ku~ur .. . n'-'ı ııi~ tar· 

Bı g •r ltrı a"'u ar:ndtıu 1800 I faıı1n :ol"* ~bHı dı.-; j.ı!.ı! iınt 
melı e uzalda lıir füıs de· 

öJ ırnru:-J kıyu..ct.ı 'i Sö!l· 
rıız ltı~ının tnarruzuna ıığ 

mı vı:. .l.'>.lflKl1au l<ılSuua.:.ı 
• t. •ı ş ı~. D n~::c:ı ı mt öre 

wl:IHt ındj üt.Ki j'0 K..ıl.ı.r ilO· uç Ol pıl atmış v~ ÜÇIJJICU 
torp ı i :ıl d d r< k ıı.ıctö- illU!a1..ıılJıtııu ış5a1ıııüu ou• 

• rü batırmıştır. 9 kişiden i ıunun 4 ur..nıır Kupııı ı<ulı-
ı l>tıret olan mfüetlebat sa· venaı .. , ve ıltısı.uıı au de-
hıle çıkararak kurtulmuştur 11.ı.ı· kupuı 8 <lul{kau ve 

ı - ~.:nuıtttıu H Jguyıu ışgJlı.ı 

ihtikar ılarıı ut: IJuJuııan eınh 5t> ~d TI 

agucıuı ve <.turunu ınµnt~ 
ıır weyva <>ğ'u~uırı ıı nuvı 

bır t> .. hı.:e ve Kt:rp.~tcn :l 
oua bır sa.on b r su hav 

~ -

Karne ile aldığı ekme
ği fHzla fıatla satmaktan 
sııçlu Antakyanııı ~ırince 
mabal'esindeı, Abbas oğlu 
Dududan doğma Yusuf Per 
deh hakkıııda Hatııy asliye 
ceza malıkemes nde yapılan 
duruşma sonunda mil;! ko 
runma k~nununun 59 3ve 
T. C. K. 80 ınci m~d·lesine 
tedık&n allı lira nğır ;>ıra 
cezasile mahkOrn•yatino 
ve fazla aJdığı ekmek p:ı· 
rası olan 8 k urus 10 para 
nın kendisinden almıp sa
hiplerine verilmesine ve 
masrafı mühktlma uit ol
mak üzere hüküm hülih a· 
sının gazete ile neşrine 
7-5-942 tarihind! kara· 
verilmiş ve kalileşıniştir. 

zı ve bır ufak hııvuyı havi 
bır e:v ve .,a.r ... ~ tegmen 
J\1uslau1 ustauın iŞgdhnda 

buluuan lc.Ş v ~ billo:.ıcıuıı 

iu~a edılrnış tahtanı 5 oda 
yı muıHtwı cııger bıı· cv.e 
mı 3u0J !ıra b.ıymt:Uı m 

Koza T arımsahş 

Kooperatifi 
Umu mi heyet yarın 

toplanıyo 
Koza Tarım satış· koo· 

peratıfi umumi heyeti top 
Jantısı yarın saat de Halk 
evi salonlurında yapılacıık 
tlr. Bu münsebetle bir tr 
ren yapılacak ve topb1 
da Kooperatifın idare b~· 
)flİ S<.~İltCektir. 

Neşriyllt Miidürü 
s_ ırn Çelenk 

C.H.P. ı\lalbaası Antakyw 

sıf lı . .sseluri 'J.IJ-b- 942 
turihıu.! m udad.f paz.ar tesı 
günü saat 9 dan ıllbaren 
ıcra daıresınde açık arttır• 

ma ile SıllUdC.ıkllr. 

Arttırma şartnamesi 29-
5-94:l tilrihınuen itibaren 
hmkes tarafından görülebi 
leceğı ve vuktı muayyende 
arttırma bedeli yulr arıdukı I 
kıymeti muhammeııelerinin ı 
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Meyva mahsulü satılaC8~ ~ 
Milli Emlak Müdürlüğünden: db'ttr _.Jj e. 
Bulunduğu köy Şeftali Y. Dünya Erik Etcna ııı eJl WfP'..I 

ııı . ~· , ,. , J,1. , 
A. K. A. K. A. K. A. K. t!b ti 

.. . sesi b~ 
mürabıı bıS ısl 

Ismailiye · 8 lJ 114 883 87 885 72 3tZ hstıli)JI~ 
Ismailiye köyiinc.ieki metruk meyve o:ıa ıaliP 

28 -5 ~942 tarihinde satış· y .. pılacağıudafl ı1arlı~ 
)anların teminat mald.mzlarilc birlikte deft~~ri' ar 
teş~kkül edecek komisyona müracaat et01264 zs,2 
olunur 22, ' 

Gaynmenkul satışları 
Mili! F.mİak Müdüriüğü,,derı ~toJAb;l ~t 

Köyü Parsel Cin&i Üç senelik icı.ı.r .ı: 
No tutarı 'fııtJl•ııJJ' 

Sıh Has:m 152 Tarla 150 ,, ç~ 
f:Uezi 2 ,, 94,50 

" A!ahan 30 ,, 15 ,, 
,, 31 AğaçhTarJa 90 ,. 
,, 32 'farla 22,50 
,, 33 ,, 7 ,50 wtiP tı'' 

Yukarıda yazhı gayrımenkuUerin icarıoa etiJC ~.r 
hur etmediğind~H bir ay içinde pazarlık. su~efttf'U"J 
lesine karar verilmiş olduğundan taliplerın etıoel 
lıkta teşekkül edecek komisyona müracaat 

iiaE~;;r. na ki; Hafta ta ti 1İ 11f, 
münakasası faydala~~~ııd 
lnlıis:ırlar Ihşnıüdüı lü· Belediye l{eı ııll1 

'I' ıısııll.h" Hafta tatı ı . ct::rew'.'·.l ğ;iuden: 

Maanıülhal{ut baş müdüı· 
lüğümüziin bi10.mun emval 
ve eşyusının n lklıne mlite 
dair olup kapalı wrf usu· 
lıle eksıltmeyo ko arak 
muvak'.kat 1luıesi 25 5,942ta 

ribı e mu.;.uı. pazdrl&ı saat 
15 e talık va usul n üa., 

istifade eden tı 1 r&Jıı:ı'.J ~~ 
rin 942 mali yı 1 

bit ~.J ~ 
ttıS p~~ 

ye harçlarırıın. ıs b• 
sil işlerine 1- dıır dB 
942 gunüne "\ıeıı · 
edileceı{tir. 'f1;1tı ne ,ıJJ 
edı!en ticaretba t · 

rin~n bu en il~~eğif' (/J 
edilmiş isede lul.p Zı.l ur ruhs<:ıtiycterınJ . ıarl -' 
etnıediğinden cksilırne ye ve gereken baıÇ 8 -

.d . .ı 1 l k .. b--ıeiıY .ıl 
uı l!n 011 guu ua 11 uzutı me uı9re - . . ,er 
ruı~,n. seoecııığıue Ill~aJldJ~· 
ı- .\'luvakkı:ıt temi at kanoıı ıktıza.sııı dB 

naenalcyh yuıııırı ııt" 
edılc:n gıiııdeıı tiO rll 
lücak ö:oııtroıda btıf'' 
y~ aJrnaını1 V'"rcır.J 6 

c.ıkç:ısı 55J lırddır. 
2 - Kıcuui ş &rll:uı ve 

eVSJfı h .llZ tdlıpler tekııf 

ın.:.kluplMını muvakkat 
ıhale gunu otan 5 h zıı an 
942 tarıhıııe uıüsaoıf cuma 
güuü sııat 14 de başmmlur 
lliğumuzdeb.ı müteşeK kıl 

kouııdyo.ıa ıimuhdbel' ıuu

k<i bılmde tesli lll edecekler· 
~ 

dir. 
3- Bu baptuki şartna· 

mey~ görmek ısteyoııler 

Antakya, lslrnnderuu, Kı· 
rıklun, Heyllaniyc, Yayla· 
dağı, Vö tyol ınııısarlar ıda 

re~ıne m üracaatıarı i aıı 
olunur. 
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yüz1e 7 5 ıni bulmadığı 
haid~ en çok arllıram 1 ta 
alıtıüaıl ba~ı katın .!kuz .r~ 
artıırmanın 10 gün daha 
temdıt edılmiş olacağı ve 
onuncu günü olan 9 -7-
94.l perşeınbo günü ayni 
saatt~ en çok arttırana 'ha 
le edileceğı ve taJip 
oıanların muhammen kıy· 
metin yüz yedi buçuğu 

nisbetind.e pey ak'ı(.ısını ve· 
ya ı.\lılli bır ounkanın le· 
mmat mektubunu tevdt et 
melerı i14ıı olunur. 

li nıhs.ıttye bil pP 
ıniş ucJr~wı1 ·~ baıı:" 
hakkı ada cez•d l' ,ı 
'rm tllttıık ~;ııece ;s,1 
un ur. ı, 
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Oyun aletler• 1,od 
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3434 sayılı "~ _,oıt6l 

kan ıctı.ip, u;.ı!ı "ctJ' 11 gazino arda uııı J~ /.. 
sus kı~ b.ıhç~J.at'11 ·t~.:I.. 
domino, bılY~;~ ,;Q. 
salt oyun ~ıa İl"' l;ı 
ran licaretlııt084z ıt' nın lıHir.ıil 9 jJJıO 
de oyun aletler t1' 

.. t ır b•' rııu gos er ı0" 
meyı BdedıY8 ~ Dl' 
1ığıae Vt3J aı e1' tıJİ 6 
re gereken re;,J.ırl; 
Wt'COurıyetınd · .t• 
sub-:ple terncıı~ Jı 
yapılaca ' olall 
beyannamede ta O 

mıı..tardau f.a~ ~Jt 
ti zuhur ettJğ gı 
miıı ödt:naıedl P 
takd.rde ka~A 
riııiıı tatbik ~ 
luııur. 


