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alnden kuruş alıns 

1 

Ocr, poşlndlr . _ . 
0 00 00 çen sayUa1" 

10 kuruştur 
1 

Ün Ankarada yapılan 
N .. ~enaze merasimi 
ukurııet Erkanı ve kesif bir ha 1 k kütlesi 

~ merasime iştirak etti 
erasi k . 

nı ço hazın oldu-bu kiymetli Türk evladına son ihtir~m 
\ıı\ara . resmini büyük bir teessür içinde yap:ldı 
~\·1 . 10 A "'A 
~ 1 

Uoktor H~rik 's~ 1 kale~le~ il~ri gelenleri mali 
Cerıaıe t.. . ~ ve ıktısudt mlıesseseler 

0reııı bucrfüı .. d.. l · 'il ~\Vel . k b. mu ur ı:ırı, başvekftlet mey 
r~tt <;o huzın d d l . . 
b. e Yaptld (' uum a •endılerıne ayrı· 
ırı· 1 

• ...tnaze l ı.Q tkte get' · an mevkileri almış bulu-
111,ıy ıreıı z ı-la aıı 1 usus~ • nuyorlardı. Merasime bnş-
D tQ 9 da A ık tren lamadan az önce Heisicüm 
~ırllı· n uru ga b. i\i" ~ , 
~cı· ış Ve Bı yü ~rı ur .r ıllı Ş"'f ismet lnönü 
~~tıdıs ll.eisi Abd· ll ı geldıler. Tören lam saat 

a ıı ıı ıa- 1 O d t. 
~ ~' oaşvekil Şilk .. a uaşladı. Ve alay ri-
&aotıu, Genel K ru yaseti CÜ'lıhur baudosunun 
aı.ş llrıı Mareşal L, ur . matem havasile yiirüyUşü 

hazırlanmı elıedt iı;tiruhat

galıına tevdi edilmiştir. 
Bahnıetlinin akralıahırile B. 
l\1.M .. Reisi, Başveki], vekil
ler, mebuslar ve diğer pek 
çokzevat otomobillerile ce 
rıaze arabnsmı asri mezarlı 
ğa kadar bıkip etmek su
relile büyük ölüye ım son 
ihtiram vazifelerini ifa et 
mişlerdir. 

Almanlar S aracoğ
Rostoş şehrini /unun 
de zaptettiler 
Ruslar yeni mev
zdere çekilditer 

~loskova 11 A.A.- Höy 
ter Ajanı.ıınm hususi muhu 
biri bildiriyor: 

l\lareşııl Fı •n Bok ordu
hırı l\ostoş şehrine girmiş 

lerdir. Kıztlurdu Yeni ruev 
zileı iıw çekilmiştir. Huslar 
doğuya ilerliyen Almanla
ra karşı · çok ;-:üç şartlar 
içinJe karşı koymaktadır. 
Almanlar şimdi iki nıiis
tahkenı hatlı uşmış ve Oon 
nehrini geçmiş bulunuyor
lar. Sovyet hava kuvvet
İeri köprüleri tahrip etmek 
tedi: 

Başvekaleti 
Be. tinde ala
ka uyandırdı 
Berlin gazeteleri Sa 
racoğlunda n sitayiş

le bahsediyorlar 
Bedin lOA.A.- D.N.B 

ajansı bildiriyor Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun 
yeni kabineyi teşkile me
mur edildiği hakkt ıdaki 
Türkiye Reisicüruhuru ta-

'Vt-le'll r evzı .. t· k.b .. . 
tttj ı er,mecl" · . nu a ı en onde l>ır süva , &ru ıs reı st . b .. 1 .. ğ .. 1~01 P reis vekilleri rı. 0 u u sancaklarile, bir 
hur !i Sekreteri,Hiyaset pıyade alayı Hiyast:t, Cüın 
\ '9' aş Yaveri ve , hur bandosu ve baştıı re-

' 1 D )a • , " h 
~la~ 1:1rup idare he - ısıcunı urun ve diğ ·r dev 
' • ın" ye Jet ve l "k · · · ~~·. ustalnl ıu urnet reıslerınin 
k.: lij A grup ol k .. 

Şükrü 
nun 

Saracoğlu
hagatı 

rafından yapılan lehli~ 
Beri in g azeteıerinin alA.1'a 
Rını çekmiştir. Bütün ga
zeteler Türkiyenin yer.i 
Başvekil i Saracoğlunuu 
fotoğrafım neşrediyor. 

Döyçe Algimayna Zay 
tung ~azate:;i Sııracoğlunun 
siyasi lı:ıyatım Pu!atayor. 
ve geçtm sene imza edi
len Tı.irk -Alm..ın dost
iuk pıktı'lın onun tarafın· 
d~m imr.alandığını hatırla· 
lLtıyor. 

~ ~ dı 1 nkara Vali ma uzere yüz ... ·yakın ı;.e 
~ sYc reisi, garnizon lenk bulunuyordu. Mulıte-

tt~ı ~omutanları rt>ın ölünün tabutunu taşı 
~·tıı lllUdrü tarafın· yan top arabasının arkasın 

~( 111ıııı~n?1ıştır. Tabu- da ve başvekalet: hususi 
et~ Cit ~gu \'t.gon bay kalem Vlüdllrile buşveka· 

k~,l'&~lUlınUştü. l'abut let yaveri, ellerinde nıer-
<' 111 e1ı:risa~.1h. olarak ~-um~n siyah bir :=yastık 
, !Jtollıob· .ustünde ce- uzerıne konmuş lstiklftl 
~ "'e lltk •lıne konul Madalyasını taşıyorlardı. 
~hiı Zc ıu;ırıda protoko Bunu Saydam ail~i erka 

ıJ dıı~u \'atın otoınobille nı ve hariciye protokol 
tl ~lecı· ~a'de Büyük Umum müdurü, Reisicüm-
.ı~lk l> ıı:n. Ve Cuınhuri hur Milli Şef lsmet laönü 

ı. Qftı . , 
'="aı... sı ,yolundan ve maiyetlermi teşkil . ~. ın d d 
•ı \le b fjy anına ge· e en başyaver Celal On1 n 
~ llıtkı Urado top ara hususi kalem müdürii .. Sü~ 
~ rkcn Olunrnuştur.Sa- reyya And<'riman ve diğer 
'lı rasiınsua_tından itiba- yaverlerle Orgeneral Salih, 
'lıke11 k e ışlirak ede- Anknra, İstanbul Vali ve 
llıış, bUtı.~alar . Yerleri· belediye reisleri,Ankara 
q un res • g . k 

ıtıUcs mı ve araızon omutan eınniyet 
ı S!scı b , 
ı}llrıy0 i .er ayruk v~ matbuat umıım mlldürle 
~ tıaıe11 n lldırnıişlir. rı, uz arkada da Btiyük 
110 ger· ,...,.... 'l"ll 

ııır v \Jrgı cad ~' ı et mt·clisi reisi lluşv -
ııtınıın k·1 G ' e •ki t ı temin 1 , enel Kurmay Uaşk"-

•tr... ararıı ı· k"'l .. ! '(lalar po ıs v~ nı, ve ı, er ve da'ıa geri-
~. Lir hant~. Hlmıştı de de Kordiplomatik, 
~~llıctıi 1'ükutlesi de mebuslar, komutanlar, ve· 
~ı Son . ~k evladı- kaletler ıleri gelenleri ce-

~ ~ııPllıak ı~tıraın r<·s· na~eyi yaya olarak takiı' 
r~ı;apılacağ Zere mera edıyorlardı Alay Ulu~ mey 
Ilı ~iŞ. cadct ıne~d~nı. danı Atatürk bulvarı yolu-
9 30ld~rnıuşellueıı S ıkt nuu tak' ben Sıhhat ve lçti-

• ) d . lill l . .. :\ ıı ''i ~ıBUyUk Mııl ~a.~ tv. ııavenet Veki\leti 
1 l{eur • et önuııe v 
ı 1(

0 
1
' Başvekil, . urmış ve burada 

~ t, rn:b'ay Haşkan ınerasııııe son verilmiştir. 
\. ı:t, eı . Uslar büyük . 
"Ilı i~ıler ve ~'çilıkle b 1 abut tekrar cenaze ara 

konıutaıılar v:- asına konulduktan sonrr 
' aijı i mezarlığa götüreler~k 

Şükrü saracoğlu 1887 
de Ödemişte doğmuş ve 
orta tıshsilini lzmirde yap 
tıktun sonra "Mektebi mül 
kiye,,ye giderek 19J9 me 
zun olmuştur. Mektepten 
çıktıktan sonra aydın Vila 
yeti maiyet memurluğuna 
tayin edilmiş ve 1912 de 

l~ni· ıtt' 1l V} leralcki 
ticaret mektebi .Müdür\üğü 
ne tayin edilmi~tir. Bun
dan sonra tahsilini ikmal 
etmek üzere Belçikaya gi
den S:ıracoğlu Umumi hıırp 
sıralarında Cenevreye git
miş ve Ct>nevre üniversite
sinin siyas~t v..:. iktisat şube 
lerinden mezun olmuştur. 
lstaııbulda Meclisi Mebusa-
na azı.ı seçilmi~, Milli ha
rek<lta fılen iştira< utmiş 

ve 1923 te Büyük Millet 
Mt clis:ne lzmir Mebu:m 
seçilmiştir. Şiıkrü Sara\!Oğ 
lu o zamnndanbe lzmir 
M,..bmıudur. 

1925 te Fethi Okyar 
kabincı;inde Maarif Vekilli 
~ yapmış bundan istifa.~ı 
üzerine muhtelif mübade
le komisyonu Türk Heyeti 
reisliğine S(>Çilmiş v~ 1927 
de lsınet Paşa Kabinesin 
de Maliye Vekili bulundu
ğu sırada bırem ve h1ku
üt kanunlara ı tınzim ve 
kabul ettirmiştir. 

ı :ümhuriyet Merkez 
Bankasının teşkil ve l€sjsi 

yine Saracoğlunun Maliye 
Vekilliği zamanında başa
rılmıştır. Maliye Vekilliğin 
den istifa eden Sükrü Sa
r.ıcoğlu bazı iktisadi mese
lelerin halline memur e
dilerek Aınerikaya,ondan 
sonra da Osmanlı borçla
rı için Parist~ açılan ınüza 
kerelere Türkiye Cümhuri
yetini tenısi 1an işi.irak et
miş ve 1933 te bu husus· 
taki a.1laşmayı imza et-
miştir. Ayni sene mayısta 
Adliye Vekili bulunduğu sı 
rrda hakimler, avukatla, 
meşhut suçlar, icra ve 
cezaevleri kanunu gibi 
mühim mevzuatı tatbik 
sahasına koymaya muvnf
fak olmuştur. 

1938 de evve'A Celal 
bayar ve sonra Doktor 
Hefik Suynam kabitı€sinde 
HariciyeVekaletini deruhde 
eden Şükrü Sarecoğlu şim 
de &şvekalete gfıtirilmiş 
bulunmaktadır. 

Reisicümhur 
İnönü ile 

Reıs Ruzvelt arasında 
Ankara 10~.A.- Ame 

rikaııın istiklal yalcıönü
mü mUnasebetile Htisicüm
hur ismet lnönii Amerika 
Birleşik devletleri Heisi ı 
Huzvelte tebriklerini telgrafı· 
la bildirmiş ve Ameri rn 
Devlet Reisi de telgrafla 
teşekkürde bu:uıımuştur. 1 

Berlin LokarAn Zaytung 
gazetesi d.. Alman -Türk 
Dostlu t mu<lhedesiode 
Şükrü Saracoğlunun imza 
sı bulı.mduğuna işuret e
derek yeni Tiirk Başveki
li tarafından takip edılen 

siyasetin uz:ığı gören bir 
politiırnnın bütün vasıfla· 
rını tnşıdığuıı Yazm:kta
dır. 

Refik Sayda-
mın irtihalı 

Ve dünya .. matbua 
tır daki akisleri 

Ronıanyada 
Hükreş :ıuA.A.- 'Iür

kiye liJŞ ıekili Doktor Re 
fik SJydamm irtihah Ho
manynda tee. :sür uyandır
mıştır. Homen basını Tür
kiyenin l>iiyük kaybındım 
dolayı hissetiiği kedere 
mal<es oluyor. 

Ünive~sul başmakalesi 
ni Doktor SHydJnıa ta
sis ederek onun Heisicü:n 
bur Is :Jet İnönü ile tam 
bir itiraf ha'inde Türk mil 
letinin mukadderatını va
kar dürüstlük ve işbirliği 
ile şu çok nazik z:ımand-

Sayfeyi ç.:viriniz 



gayfa-2--

Belt'tfye Ht•islığiııderı: 

Cinsı Kilo::.u fiula T. 

muvaffı.ıki~·etle idare :etti- ;stanbulda bı'r y·a ngın oldu 1 
ğiııi ym!ıyor. 'Bu ölümle ı 
'l lirkiyE nin müsttsna evliit 23 ev tamamen, 5 ev de kısmen yandı 1 

Meyva ve sebze 

Pttl lıcun ı 1 O 
!arından birini kaybettiği-ni belirten . Muharrir lstanbul 11. A.A.- Un· 1 yanmanın& sebep olmuş-
RefikSaydamın hahterciime kapa~tnda dün saat 15.20 tur. Hundan başka iki ça-"" 
siııi hillilsa ederek bilhııs' 1 deı htr yangın çıkmış. rüz tı da hasarlı uğramıştır. 

h 
gardan vtı c•vlorin ııhşsp Yangınm hu kadur g~n·ış-

sa. Si hat bakımından ue- l ... ,J , o mast yi!zlinden süratle l "ınesine su azlıı!ı tlu se-
ııi Türkiyeye uaptığı hiz- · ı· 2 .. ,J genış ıyerek 3 evin tamll bep olmuQtur. 
metleri ve bulaşık hat ~.ı- 5 " men. evin de kısmen 

lıklarla milcadeleclt-ki mu- ~~---~-----11!~------m;·• 
vaffakiyeueri kaydediyor. Gu" mru" k tarı·· Bı·r _Jenı·z sava 
Doktor R fık Saydam inki O 
lapcı Türkiyeninen:sevileıı felerı'nde ŞI oldu 
sl rr.alarrndan ·b"ri ol-
muş ve Başvekil sıfatile Değişiklikler yapı. Oç alman gemısi 

v dürüstlükle tııtbik etti lıyor batırıldı Tilrkiyeııin bu kadar itina 
Ankara -lthalfit ve ih- Lo · 11 AA 13 h ği büyUk halk siyasetini nara · .- a -A racat güuırük tarifesinde riye Nazırlığ'ının bildirdiği 

beri idame etıni~li. Vakur ne ~öre di\n gece ~ok şid vrupa harbinin başından bazı esıısh değişildiklt>r 
d yapılarak bugünkü şartlıı- ddli bir deniz S!lVJŞI ol 

ve üriist nutukları yalmı ra uydurulmusı ı·ç·ın nlakaA 'l'"\ k" dd d .. muştur. Düşmanın üstün 
1 r ıy e ~il ecntbi h Vokftletler mümes~ilk- l memleketlerinde bi'e kuv- kuvvet urine kayıplar verdi 

rinden mürekkep bir ko- rilmiştir. Devriye gezen ge 
vetli akis er husule getir- mı·syoıı ı~arı"cı"ye VekaA\etı·n ·ı . . 6 • t" :-ı mı erımız düşman t1emi 
m:ş ır. d . 1 "' Do e çaıışma ara başlamış- si görmüş ve en yakın me 

klor Refik Saydam tır. Bu çalışmalar hir haf- safeye kadar sokularak 

lsmet lnönünün dostu o'a- i i mayın gemisini bahr-AtatürkUn ve lleisici\mhur ta k ıdar sürec~k v.. bu k 
arada gümrük tarifelerinin mış, diğer"ilçl\nü de hasara 

rak bütün hayatını sadaı. ticaret mu.tın .leleri hü· ğ 
kat ve parlak muvaffakı- 1 . u ratmıştır. küm erme aykırı neticeler B h d 
yellerle hizmet ettiği va- vermemesin2 dikkat edile- i r şe i r aha 
tana tahsis etmiştir. Ve· cektir. fatı Türk milletinin kalbin Alma:.ların eline Qt!Çti 

.. de hakiki b'.r matem u· Acıklı bir ölü ın Herlin : 10 A. ı\. -
yandıracak, fakat hmıi as- Müptebı olduğıı hasta- D.N.'{. ajansının askeri 
ri VI! Milli Türk hüku neh hktan kurlulaınıyan Şeylt kaynaklardan aldığı habeı-
nin teınellerlui atan nıe.ruf Cilli dün hayata göz lere i:Öre, Şark cephesi 
Atutürkün büyük inkfülp e terini yummuştur. ~Kederli nin doğu cenup bölgesin-
scı ine ebedi surt tle bağlı ailesini taziye ederiz. de bir çok taarruz gr .ıp 
kalacaktır. ları belinde ilerliyen Al-

Bu lga risf anda Voronejin ehemmi man ve Romen kıtaları 
yeti çok şiddetli hücumlarla 

'6ofyaA A.- .OBulgar aje.n düşman ınukavemt'tini kır 
su d ıı: Türk Başvekilı Berin 1 lA.A.- Föl· mıştır.Don nehri ])ığer bir 
Hefik Snydamın VHfat ha kişer Beobahter gazetesi rn.ktadan dtiha geçildi.Voro 
beı i biitün gazt-t~lerle neş Almanların eline geçmiş nPjin zaptı sırasında düş-
redilmiş ve umumi tir te {r}an Voroni şehri hakkın man kuvvetleri şimal ha· 
.cssUr uyandırmıştı Kral da yazdığı bir yazıda bu tıya çekilmiş ve şehre gi-
taziyeleriııi Heisicümhur şehrin ehemmiyetini teba- n·rken sokak muharebe-
lnönuye bildird.ği gibi rüz ettiriyor. Şehrin zaptı leri olmuş, fakat düşma-
lhşvekil Fi.of da fürki- Rusların taarruz halinde nın bütün mukavemet 
ye Başvekili S,mıcoğluna bu unan Almantara iki· noktaları kırmıştır. Uu 
bir telgraf gönderr• iştir. yandan hücumuna mani ol- harpte hava kuvvetlerimiz 

~aray Nazırı ile lproto muştur. Voronejbirçok demir kara kuvvetlerimizi destek 
kol şefi Türkiye maslahat yolları kavwsağınde bulu· lecniştir. Bir çok endüstri 
guz rına giderek Kralın nuyıır. bölgeleri bomburdımttn 
ve hülcünıetin taziyeleıiııi edılmiştir. Hava kuv\·t:tle· 
bildirmişlir.Guzrteler Hefik Neşriyat Müdürü rimiz düşmanın tazyikini 
1;,ıydamın bu ani vefatı Selim \:elenk hafiflftmiştir. 
hakkında tafsiUll vererek C.H.P. \1atbaası Antakyu 

rah me.ıinirı hal tercümesi 
m P~~i · \'e vefotile Türki 
yenin ugrudığı büyük ka
) ıba işaret ediyor. 

Dörtyol Belediye 
reislığinden 

Projesi mucibince yap
tırıhıcak olan kasdba nıer· 
keı.i sulama suları kanalı-
111 'lı 2500 liralık ktşif be
deli kısmı lıapalı ZHrf usuli 

Do lldtes 1 3 
Kabak 1 6 
Taze ftısulya 1 15 
Lüb~ e 1 15 
Ham ya ı ıo 
kuru soğan 1 8 
Yeşil biber HO adedi 20 
Karpuz 1 6 9 
Kavun 1 8 t5 
Elma 1 eualu l O 'JO 
Armut ı 15 zS 
Şeftali 1 tınu'a :15 t.5 
Erik t.5 1 " 10 
Uzürn 1 1 O tO 
lncir ı s . 8z;sl 

Yukarıda adı geçen sebze ve ıneyvele'~0ş:Jl 
fiattnn fazlaya sutanlar hakkında kauııoi 
pılacağı ilan olunur. 'IB' 

ilan ihtikar 1 ~ 
Hakim: Sabit Somtiirk 
Katip: Ahdussamat Bo1lmrt 
Antak~anın ıol başı ına

hallesindt>n ~hıstafa oğlu 
Yusuf Koyuncu tarafından 
urhaniye mahallesinden Ah 
met oğlu Fatih .~ül maha~ 
lesinden Salih oğlu Abdul
mutlalip ulucumi mahalle
sinden Muhmet oğlu İbra
him hedbo ve Mehmet kızı 
Nadire lıedbe uleyhlerine 
ikame olunan taksım ve şu 
yuun izalesi davat:11nın An
takya sulh hukuk mahke~ 
mesinde )apılan açık duruş 
ma sonunda: 
Muddaalı:-yhlerden Abdul 
muttalibin ikametgohmın 
nıeçul olduğu çıkarılan de
vetiyedeki telıliğ memuru
nun meşruhatma binaen 
mahalli ğaz~te ile ilanen 
tebliğat icrasmn kanır ve
rilmiş olduğun fan H. u. 
M. kanununun 141 ve 148 
nci madielerine tevfıkat 

duruşma günü otan 11 9 
942 cumn günü saat 9 20 
de malıkem~ye gelm~niz 
veya kanur i bir vt>ldl gön 

1
• dermenizlikSİ lukdirde hak 
kınızda muanıelei kanuni
yenin ic~ra edileceği ilan 
oluuur. 

mat 
İskenderun GümrükMü 

dürlüğünden: 

'1. ır korıııı(JJ• 
.t l 1 uerı 

ua muhale~e ıJ•,ıt 
Süveydiyr.1110 y t'I• 

.. oodell ""' 
vışılt koY lJBCI .,... 
lu Malik A ..,.el r e (il>' 

Hrıtay As ıY ılall 
mesinde yaP oıJrı~ 

d . l\tııı l sonun ıı. 0 [J urıU sayılı kil ıı:ı• 
55 3 oucu tir' b 
tevfı kan orı 11tıt111 

• 1118 .,.jf 
cez':lsıle . i tef .. 
ve nıuknb 1 itıf 
f:,rinden ayrı:o• f 
ht1l ohr adı,,· fff~ 
hUlasası.nırı 1:.~ 
küme aıt 0 

· e 
zete ile rıeŞ'~ıeO 

·ı · d~ "8
'
1 

tarı ıın "' ,l.ı 
tileşmiştir. kjtlV 
Zabıt ,~ 

ahoac 
Adli1e 

Antakya 
ninden: 1 bıJıııo' Möohıı ı\11t 
Jira rnaaşl~it&b l 
yesi zabıt 0 1 t 
mezurıu ~e ttaı;:;' 
Kırıklı 111' elet' 
dı:ığı rnabkeıı1 el't t 
betine o ttı oıl" 
olnı~~ ve)'tll.ıBı• 

' mağü ııatı ıtır· 
maları pr·.0 eO 

Tttlıple ı ·ııw' 
7 ~ 942 tar~ıt 
evraki rııUSAatll 

·r.ıC' likte [llU 

'' nur. satıh lf: 

a.ıtl 
bkeııJet'. Zorn gazüesi yazdığı 

hir yazıda Türkiye,, meş
hur l.Jir devlt:t adamını 
vo azimli politikacısım 

kaybetii. Şı.iphe )Ok ki 
Heiı;icümbur k~ndisine ye 
ni hır yardımcı bulmakta 
güçlük çekmiyecektir. Çüıı 
klİ Türkiye asırların tecrü 
pel:lile kurulmuş kendisi
ue göre le ak iler ve '-'Öre 

dama en iyi ve l!yık bir 
halef bulmakta güçlük çek 
nıiyeeektir. Dostumuz ve 
komşumuza bütün Bultıar 
milletinin tazi}elerini iler! 
silrerken yalnız lir sulh 
muahadesil~ ·değil ayni 
zamanda doı:;tlukl11~bağh ol 
duğunu Türk milletile mü 
nasebetlerimiıin iyi bir tarz 
da gelişme8ine çok büyük 
bir tarzda dev~m edeceği· 
ne şüphe yoktur.Türkiyeni ı 
Büyük bir devlet adamı o 
len He:sicüınhur lsmet ı: 
nönünün şahsı bu husustu 
eo bilyil'c bir teminattır. 

le .. eksiltme kye konulmuştur. 
lbalesi 25 temmuz 942 cu 
martesi gönU saat 11 de 
Belediye· EncUmeninde 
yapılacaktır. Keşif evrakı 1 
nı şartnamesini 1ıörmek 
istiyenler Helediye muha-

İskenderun gümrük am
barında 115 kiisur kilo pu 
rnuk mensucat ile 18000 
kilo çinıe~to 23-7-942 
Perşembe günü açık arttır 
ma ile satılacaktır. 

Fazla izahut isti ıenlerin 
İskenderun ithalat gümrü· 
ğü müdijrlüğüuu nıüracdat 

ları. 

dt.irHığüilde:~ 
iskeııd0,. 

barlarll ·d3 b' 
d . buıo08~ ~it 
e tene!.{~. , 
30J0) l~Ll,,J .,. 
ği 22 tetll:iJ 
şa!D ba g ııtt' 
·ı satııscB 

D 

ı.eklere mulik miik~mmel 
b.r iiarn makinesine sahip 
tir. Bunun içinden Sar 

. sebesinue her zaman gö-

l 
rebilirler Talip olanların ı 
kanunda yazılı evrakla bir 
likte mezkQr ıtın ve salla 

Kanunun turifatı dairesinde 
Belediye Encümenine mU
raca 'tıarı ilAo olunur. 

ı e . ıe 
hat istı)'~ıı>ti' 
itbalAt g (} 

ğüııe oıUr' 


