
Q nönö)) Ansiklo- IAlmanlaragörel İngilizlere gör.el 

Pedisi komı·sy~ıı•• Ru:t~!ddu~~~=-~~~~iaür· Almanlar c; 
11 &e. llerlin 18 A. A- Al· d "j' · 

•• mn'LJh e'l•-llTı f [ k nıan resmi tebLiği : Cemı· u.l,Uc:; , 
)'h • '! P. a.n ara 6 ay l lk hi Uknıynada seri bir SU· lerlı·yo t 
•uesa f • l rette çek.lmekte olan düş· 

ISllll>l ı"le ICe erini manın trı."füi devam etmek HUS UlillUSU UKllAY 

fefkik effİ tedir. Hava'.kuvvetlerimiz NADAGE:lUÇEKJLMEK'l,E 
Anı dün .akşam Moskovaya Londra 18A.A.- Cep 

~ltı a~' \aı·a 18 A. A. - 20 inci asır Larusu ile çok müessir bir hücum heden buraya gelen ha· 
lıfütıi evvel ~luarif Vekil i~. harfi işlenmiş ve fişle· yapmış, ve a6rır hasarlar berJere göre, Almanlar 
etu~t"~a~nı?ğa teşebbüs rın sonuua notlar ilave ika eylemiştir. lngilterede cenupta olduğu gibi şimal 
d!Sih'ı 

1 
Uoııu ,, ansiklope- ed'l . ki iaşe merkezleri de tay de de harekete geçerek 

• 1 ıa 
1 

ı mış ve B. Jıarfinin iş 1 · f ı ~ · · tk s }.in Cazı '.r anıak · i••in ı.ıu 1 yare erımtz tara mdan şid u:::nmgrat ıst :tnıetinde 
y l. enmesine devam olunmuş d u b ı ·d il(ıtırı,ı • ııt Yulı•mm rı·'l,.a· e e on.oardıman 'edil yem en şiddetli bir faali-

"'e l \ " tur. Yine bu dt:vre .içiode · b" k t ö t eğ b l l'tıi11t. 0 eşekkül eden ko ,
1
, .. k. mış ve ır ço yangınlar ye g s erm e aş gmış 

~~ n l ur ıye cot:ıurafuasmn aı·t ç k l t D.. la d uut·· b hı a tı ny süren ilk "J ı ·arı mış ır. uşman gar · r ır. u un u taarruz 
~lŞflla d bütün kelinıelorJe bütün bi Almanyadaki bazı şehir lar Lea~ngmdı jstihdaf et· 

Lu g .. evresinden son· Türk ve islam büyükleri Jer üzerino bombalar at· mokte ve bu istikamette 
~det uıı lop\aııarak bu fişlenmiş ve Ansiklopediye mı~ isede insanca zaıyımt inkişaf eylemektedir. 
~11 : Znrfıııd· k. · ko ulın k ·· b' · Uk d "(! tetk· u ı mesaı 11 a uure ır resını olnıamışt r.nıaddi hasarda rayna a Mare~al 

ıı ık eyl . . d \ '.' il.ı:trif V, ~nıştır. • osyasının esası kurul - yoktur. Uudiyenni orduları Uinye 
U%1 . ckılı Hasan AH muştur. llu anıda im ta ve I perin şar.k sahiline '"'kil· 

lb~ •n ı·ıy· . 1 svecdcn gele;n ha· ...., 
1~ k .uselinue topla· üslup birliği hakkındaki 'T meğe devam ediyoıfar. 
l{a,ı. 0111ıs"o · d. t tk"kl · d ·1 b l ·· ~r Şu . ,, ıı, şun ıye e 1 erm o ı erl<..>diği gö ıtl cı e g or e ~elırin ~:k sahilinde Al 
Ilı ~.. ışleriıı yapıldığı· rülrniiştür. lstokhotnı 18 A.A - ın.ın hilcunılanna kurşı , 
~trtıiiştür : Komisyon çalışmaları· Afmun--1 us hurbi hakkın müdafaa için mühim ted· 
~---...... na devam edrl<!ektir. da gelen lıaberlere göre, birler alınmaktadır. 

lngiZle~P 
HUSY.AYA 10 MiLYON 
UHALIK .KilEDl AÇTI 

Londra 18 .A.A.- in• 
;ıiıterc hükO.meti Sovyet 
llusy,ya 10 milyon liralık: 
kredi aç,mışl.ır. Ticaret mi 
badele.sinden eksik kalan 

mi kdar bu paradaı1 öde
necektir. 
MOSKOVADA lllll KON 
FEHANS TOPLA ACAK 

Londr:a 18 A.A~- Ya 
kuıda llngiliz, Amerikan 

Vt:: Hus murahhasları ara
sında Mo~kovmia bir kon· 
ferans toplnmuıık lhısyaya 
yardtm işini görüşecektir. 

G1zetelerin yazdığına 
göre, logiliz heyetine en 
kuvvotli Heis Hariciye Na 
zırı Eden olarak gösteril· 
mektedir Ko:ıferaııs 10 
güne kadar ,toplamıcak ve 
bunu diğel' loplaulılur la 
kip_ ~decektir. 

ÇÜliÇiL LÜL OllA YA 
DON >U 

c:.L.~ek cephenin m~rke'.l kısının Baıı yerlerde yarım 
~ f ltJ f J!l'.'gt"f""'erenı·n da sükun .!üküm sürmesi- kilometre kadar go ıişliyen \ Londra 18 A.A.- Al· 

l • LJ ne mukabil iki cenahta [)' l lanlik denizinde Amerika 
l} 

11 
Qı ına 1 'dd 1 ınyeper nehri üzerine ı. ,, h . ı> 

AllA z 100 clil.ı. KADJı IŞq'.1- ço"" ~· et.ı mu!ıurubt:lt:r manların köprü kurmasJ .... tim urr •ısi \.UW ~ltle gü 

t A ıı.1 ,_. , J 1 1 >Jnıaktudır. Alr11anlaı· Le- k k 1 ru ..... tıikleı1 "'nnra buraya 
l\ lJ LAc;\ ı~ YAPI ıE IIT YACI VAH ço • müş ·ü dür. ı ... ""' 
lo Uğdu K Londra 18 A. A. _ ningra<l üzerine yeniden Hu~Jar 1 ikolayefi tiıhli· il nen ÇörçiJ hıgillereoin 
~1 °aşırıu ~}•allurınııı ki· HarlJive aı.ırı Mist~r ı\lo- çok şiddetli laan·uza.buşla ye etm~kle beraber (.)(fosa Lir limamnda kaı·aya <;ık-

ııı,.. VIJ' j J ln-•I ll d •d } ' l lk ( d ~!\· ... ~. ti· .· {Uruş yiik rison verdiği uir koııfe . rm.ı.HUurr. u ara a şı d(·t- yı ıala ellerinde tutmakta nıış ve ıa tara m un kar 
th <t 3o pl-eııuo ek:ııok fıa •.. ·ı · li 1ı va nıuhun:IJelcri de. dırfor. llurad.ı ıııüdafauya ' şıJanmı~tır. Çörcil yolda ·•ııs ar raıısw.ı ngı tereııııı kur.a,dc .. ıt b 1 karı 

1 
d z.un yapıl· niz. ve huvıı yan.hıncı seryis- olmaktadır. Buı·ada hiı· Al. de,ıanı edilip edilmiyeceği Jzlunda ud!ISlna Ja u!tra. 

~t U~lu ~r uştırılnııştır. Uu leriııde ı.:uhşıııak üzere 100 ıııuıı zaferi Leııiııgrad la henüz belli değHdir. nuş ve oı-.acbki fogiliz·A· 
t:~~ 1lib<tre~ıube günün ı,,.u kadıua ilıtjyaç olduğu 1o kovayı tehlikeye dü Verilen haberlere göre meı'ii{atn kualar.wu teftiş 
ıı-r 1{lkler 

13 
950 gruıııJık nu SÖylemiş v~ demiştir şürecckır. Almunlar Ukraynadaki :eyleıuişPr. 

~tYa sat 
1 

kuruş lJ ki : J~ llSfat· taarruz harekatına bir bu 
~ÜJvL'. acaktır. çuk milyon asker sevket 

ı q ı '\ı " Almanvuda bizde ol 
1\ • .ı..ı., DiKKAT " 1Kl .-.::Elll'l OAl.ı \ i'E mişlerdir. ~ ''AZAllINA duğuııdaıı daha ~ok erkek ~ ·' ~1 R· 

1 

~-=-~~~~~~=--
lJıı ır~(.)k vardır. Biz şimdiye kadar KET11KL~Ulı'\\ı lllLDlH· Ruslara görce 
ıh •. ~ll.aııı okuyculuruu!z kadınları mahdut miktar UltE.ll ı 
'\(t~ aruu ' ;\l ... ı. 18 'lıl!I( rıı'llu .arabacıl..rm da ve tecrübe ıçin bu iş- 1 OGAOVa A. A. - Vo:ııy.,tto değrftklH: yok 
l-ı.·,~rı ıı Şıkayet et lerde istihdam ettik ve Resmen bi dirıliliğinc gö . rr,uh"rcbdler devam 
~ ~"' \!t, y t• dl 1'1 l <tltu. aptığunız iyi neticeler elde ettik. re çe m ve anutiunc bir 

8 
yor 

dı:~ ~~lı .. 1~kuyculamııl· ·· d' 1 ·ı d muharebeden sonra Sov _ Moskova 18 A. A. -
~ " v \4 k ;>ım ı ııgt tere ka ın yar ıı l ~"- .... 

1 
u lurıuı vör· yel kıtaları Nikolaycf ve . llu sabah neşredilen resmi 

11 ~""' "tt'-ı uı· ı>.. • duncı eki[llerin .miktarım " 'il '"l:l~ıtett·ı ' ~. ledive. Kribologı c:.ıehir!erini lerket , Hus tebliğine göm, biitüıı 
)ıo.. ı gı t f " .m1tırnuık kararındadır. ,, -ı .... "~ llıul( arı e ile keıı ınişlerd.ir. Nikolaycftcki ~· cephcı boyunca Almaıılur 

llLı,, 6YYet ö SJ 1ı l}ILİZ E.:>1R1 nı::v l' \ t...~"'idiğ g rmi- ı dcmz iuşaat tezgahları ber , la \U8 ordusu arasında 
lt lt :t~rter •ne fıat is· HUl!A ])() DO hava ediınıiştir. lienü~ tar şidde~li muharebeler ol 

~'~~ ~O.u~s· esoın hü· Kudüs 18 A. A. _ sfült gelrtıenıiş olmakla be l .muştu~. 
it t ~ıtuıe~nue~ l.ıasta· ralıer .ög'Trenilı.ligifae göre :::>UlUYtDEKl FRA 1llZLAK 
~ 

1 
~ ş ıı;ııı 40 'uriyedo vuku bulan mu· -\,..~l.ıır lı g ı b i husamat esnasında esir a· 16 ağusto ta hava kuvvul Londra 18 A.A.- Suri 

~t 11~ ~;~~l~dlı~kakt~~:o lınan lob>ilizlerdon .lJ ku !erimiz 19 Alınan tayyare " yed?l<i Jl~ansızlardan iste· 
\.:..'"'il ele b o ı wger dar subay ve erbaş Vişi Hi düşürmüşlerdir. Bizim ye.ı.cr, 1• r.ıns.ıya gönderil 
~ fflı!Q U~~ıut. benzer lıükfuııelı tuı~fındau iade zay.ıatı.nız 12 tayyar.cd r. nı~?L~r. G:riye trnlanlardan 
Qji. ıstemck d' k YAIHJDlLEH TEl:Hı r mulıırı1 hır kısmı lngiliz 

--.qı c ıh·rc · Ueyr:uta .. gelmiş· r-.; bil.ı· u EOlU\lıS ordusun:.ı iltihak eylemiş 
.''l~fıı. ... ·' "-"'llli1·,..... lir. uu gelen ilk ka(ı'lnve .. l 

·"'le lt.,.S·~~ıv.e gUre _,, Varşova 18 - Anudolu erdir· 
1ıı~oı 1 ~ıy kar~ılık olıiıak üzere Lmnı ,.., ... ~, .ı 'lıı..:C.:ııı bllın a· Ajammıın lı.Jsusi muhahi- -ıl::!I'•~ "'g11mrım--

~ '~\. ~>'4.Ptığ1 bir da buluııaıı \işi sulJayhı· ri biluır;yor: met, tr .. rnıvaylar, laksiler 
.d... er bu tur·r rmdan bir miktar küçük ve elektrik santrali vurdıt b -.4-la 1 e Va~ovı,ıyı zi\.•aretim es 

t,lh 14 uııu rı~ıa uygun rütbeli zabit serbest bıra- nasında 3 JU bin" \ uhu<ı:. Bu mahaHenin sokak 
tı "tt:k Ve tşıııiu önü· kılacaklurdır. General nin göz. önünde lutıılduıT~ Jannda her türlü insan do 

~q~ı ~\1' ;e ı~ıukuı üc· Oeutzle diğer yüksek ri.il· Getto nıahalllcsiııi J!:uzd~ıı f laşmakt:1t<lır. Burada· da i 
ltı~1 Ilı bir tarı· • ı. . k 1 aşe kıtlığı var<hr- Hüyük 
ıı ıaru ~ Leli ::>uuaylar gersye a • A mantar bu . mahalleyi ı bir kısım halk solrnklar· 
~le,ı· rı bir ih lan 35 lııgiliz zabitinin ia• tel ö ·· ı 1 · '"·ı,_'tlYeıı· rgu er 0 çevırmiş ve 

1 
da yttlınnkla öliim vaka· 

WIJ~h.... uı dikkat d · k d 1 f 1 •-c. csın~ ·u ar mu ı uz rn ihtilattan menetmiştir. Mn ları miilenıadiyen atınuk· 

l lacaklatdır. hallede hususi uiı· hUkfi· tadır. 

1'in~lusep 
Atil\lAN~ll TARtAFlN· 

JJA: iŞGAL EDİLDi 

l\loskova 19 A. A. -
Uiin g<..'Ce neşredilen res -
mi Hus lt>bliği : 

Bütün cephelerde şid· 
tlelle devam eden (,'elin bir 
nıulıurel>cden sonra Sov· 
yel kıtalnrı K:inglusep şeh 
rirıi tahliye etmişlerdir: 

17 ağustosla hava kuv 
vetlerimiz. tarafıııdmı 22 
Alman tayyaresi düşürül· 
müştur. Bizim 1.ayıatımız 
18 tayyaredir. 18 Ağustos 
L.l gaml>otlurunız Baltık de 
niı.inde bir denizaltı ile iki 
düşman ticırel gemisini 
batırnıışla,.dır ."" 

4 (>>V~ET. COZOTAMl 
iMHA li:DltDl 

Bed.in .19 AJ.A.-D.N.B. 
bililirjyor: Bir alman piya 
de tümeni ~ikoluyef mm 
takmmıda 4 Sovyel cüzü• 
tammı imim etmiştir. 



Şube9a devet Vakıf Mülkil}et ;[Jtı l Sinemayı 
taklit 

Ruhsatname 
iptalleri YUksek, lise ve buna 

muadil okulh.ırın tam eh· 
liyetnameli yerli veya ya
bancı eratın 1 eylülde ha 
zırlık kıtasında bulunma
ları için şimdiden şubeye 

İskenderun Vakıflar nıemurluğuıu.lan : l\fı 
Muhammeııi Mevkii Cinsi No \'il ~ 

250 Belen çarşı İ\Ü Dükkan 23 u1ttı11 
Son günlerde Eskişehir 

den kaçan üç gençten balı 
~:>eden bir arkadaş genç -
terdeki sinema taklidin
den şikayet ediyor. Bu fi. 
rar ilk defa vuku bulmu· 
yor. Kaç defa balta Holi 
vuda bile gitmek niyelile 

Hatay Valiliğinden: 
İskenderun kauısının 

llitişik, llekbele ve Demir 
cikdibi köyleri mıntaka· 
sında Krom madeni ara· 
mak üzere"'Sazmaş ;;irke 
tinin mülga Hatay Devle 

600 ,, .. Kahvehane 24 " 
10 ., ., Diikfiıı arsası 25 " 
10 ,, " " 26 •" 

müracaatları ve aksi hal
de ceza görecekleri asker 
lik şubesinden bildirilmek 
tedir. 

400 ,, Kahvehane 39 ·· 
250 " ,. l\ ısır rı rın 40 .• 

tinden aldığı '26-6 -1939 
tarihli ve 1497-34 sayı 
lı muvakkat ruhsatname-

1 

FASULYA j FlATLAlU 

20 .. ,, 1 >iikkan 41 ·· 
30 " " ,, 42 ,, 
40 " " ,. 43 ... 
10 ,, Arsa 44 ·· :_evini, ailesini ve memleke 

tini terke teşebbüs edenler 
oldu. 

Bu sinemayı taklit has 
tah[,rına ben de bizzat şa
hit oldum. Geçenlerde "Di· 
şi Tarzaıı ,, f ılrnini seyre-. 
diyorduk. Film bilerken 
binlerce maymunun IJir 
Afriku köyünü harup etti
ğini gösterdi. lşıkların a
çılmaıiile aşağıda maymun 
taklidi seslerin yükselmesi 
lıir oldu. Yine bir defa 
esrarengiz ve cinai bir film 

~ yi tebdilen verilen 4-2-
1941 tarihli ve 1-16 sa- . 

Dilnkü sayımızdaki 

Fiat Mlir:ıkabe komisyo· 
nunun ilanları arasındaki 

1 o " ,, ,. 45 ,, fi 
1on ., ,, Diikkfın 46 Knrlı.0(1 

• seyrinden çıkımş eve gidi 
yordum. Yolda 14 - 15 yaş 
larında bir ~ocuğuıı - film 
deki artisti taklideıı - es 
rarengiz bir adam gibi ve 
mühim bir cinayete gidi -
yoımuşcasıııa yoldan geç
liğiııi ve köşelere saklana 
rak,etr afı kolladığını gör 
müşlüm. llunıara bir de 
Kovboy filmlerini ilave et 
nıek lfizıru. Bilhassa Kov 
boy filmleri . . Orada bir 

:sıııema hilesinden ibaret 
olan müthiş boks düeHo 
sunu hakiki hayutta da tut 
l>ik etmek istiyerek L>irfüirı 
niu kafasım gözünü yaran 
birçok ~ocuklara rasgeli 
riz. Sokakln hiçl>ir seb( p 
yokken arkadaşına sata -
şu· ve kendine IJir Kovboy 
pozisyoııu vererek l>irl
uirleriııi yumruklarlar. 
Bızde gençlik daima kanı 
kaynayan, bir şey yapmak 
ihtiyacile yanan bir Puh, 
lıcr gördi.iğüııü nıükemme 
len taklit ve kopya edebi 
len bir zekaya maliktir. En 

'ateşli ve cevval bulunulan 
bu çağlarda, bu nevi film 
lcri görerek ( mccera ya 
mtrıı:~k hastulığ) na düşen 
gew;lık, dbelte evinden ka· 
çn.r. Hatta nıcmleketitıden 
uzaklaşmaya bile yeltenir. 
llulıvuda gitmek hast~·lığı 
m bir "-<lrata bırak""ıım. 
llu taklit ve göıdüğünü tek 
rarlarna lıtvesi bu şekilde 
tlevum ederse, ~ocuklar 
böyle b' r haleti ruhiye ile 
lJüyuyl cekler, hepsi değil· 
ı;e IJilc bir kısmı, b lki 
Jc Lıuıılarııı daha bü)•üklc 
rini Uıtlııkn teşebbüs eJe
t'ıCldcrd i r. 

Biz kültürlii g.:rn;lik, 

yılı ruhsatnaıİıenin, meri 
yet tarihi olan 26-6-
1939 tarihind•fü itibaren 
iki sen~ geçtiği halde mü 
teharriri tarafından ihale 
talebinde bulunulmadığı 
cihetle Vilayet idare heye 
tinin 1-8-1941 tarihli 

l kuru fasulyu t fiatlarında 
küçük biı" rakam hatası 

olmuştur. Adı geçen ku 

ve 37 J ı;ayılı kararı mu· 
cibince iptal edildiği ilan 
olunur . 

HATAY VALlLlGINDEN 
Dörtyol Kazasımn ~- Pa

yas nahiyesine bağlı D e· 
ğirmcnderc köyünün şarki 
cenubisinde Eseııbey nıın 
takasında krom madeni 
aramak üı.eN Sazrnaş şir· 
kulinin mülga Hatay Dev 
!etinden aldığı 26-6-19 
39 tul·ihli ve 1495-34 sa 
yılı muvakkat ruhsatname 
yi tclxlilen verilen 3-2-
1941 tarihli ve 1-15 nu 
maralı r uhsatnamenin me 
riyet Uırilıi olan 26-6-

1939 tarihinden itibaren 
iki sene g~tiği halde mütc 
harri laraf ı•ıd n ihale ta 
lcbiııde bulunulmadığı _ ci
hetle, Vilfiyet idare heye 
Linin 1- 8- 1941 tarihli 
ve 372_ı:myılı kararı muci 
bince iptal edildiği ilan 
olunur. 

HATAY V AL1L1C.1NDEN : 
Hassa kazaı:;ının Akte

pc ( CUvenç ) nahiyesine 
bağ ı ı Oemrek köyünün 
garl>indc, Küreci köyünün 
cenubunda krom madeni 
aramak üzere Fuad Ay · 
manm nıillga Hatay devle 
tinden aldığı 26,6, 1939 ta 
rihli vo 1493,34 numaralı 
muvakkat ruhsatnameyi 
tebdilen verilen 3,2,1941 
tarihli ve 1,14 sayılı rah
satııaıı.ıeııin, nıeriyet tarihi 
olan 26,6,1939 tarihinden 
ilibaren iki sene gc,ıçtiği 
lıalde mütclıarri lara[m · 
da.n ihale talebinde bulu· 
nulnıadığı cihetle Vilayet 
idare heyetinin 1,8, 1941 
tarihli ve 371 ı:myı\ı kura 
rı ile iptal edildiği ilfin· 
olunur. 

lllH TASlllll 

ru fa ,ulyanın pamken<.lc 
olarak kilosu 21 kuru~ 

yazılacak iken 23 kuruş 
olarak çıkmıştır. Tash:tı 
ve itizar ederiz. 
SADE YA(; F1A'l'LAlU 
Hatay Vilayeti Fiat Mu· 

rdkebe Komisyonu lliya 
setinden : 

Ticaret Vekaletinin 1-
8-941 tarih ve 16-690G 
s.ıyılı emirleri m ucil>ince 
komisyonumuzca lesbit edi 
len yağ fiatları şunlardır : 

Asidi yüzde yediyi gcıv· 
ıneyen Gaziantep, 1\lurdin, 
Urf.ı yağlarının toptan be 
her kilosu 145, perakeııde 
155, 

Asidi yüzde üı;ü geı;mi 
yen yağların beher kilosu 
na toplan 155, perakende 
165, kuruştur. 
Y EH.Ll HATAY Mı\HSULU 

Y ı\GLAlUN FlATLı\lU 
Terey.ığ, s1.11·ı inek yağının 
tereyağı birinci halitası; top
tan 100 ve perakcııdo 110 
Tereyağ S<lrı inek yağın m 
ikinci halifusı; tortun 90 
perakendo 100 kuruştur. 

SÜZUL~lÜŞ ve eritilmil:l 
YACLAHIN FlATLAHl 
Tereyağ en alası top· 

tan 135, perakende 145 
kuruştuı·. 
Tereyağ ikinci toplan 
125 perakende 135 kuruştur. 
A YAKK.ABl ~lALZEMESl 

FlA'l'LAlU 
Hatay Vilayoli Fiut ~lil-

rakabo Komisyonu Hiya· 
setinden: 

Vilayetimiz.de her nevi 
kundura ve kadın iskarpin 
leri nıa1:1.emesi satan tüc· 

carlam : 
1- Ayakkabı malzeme· 

sini teşkil cde.1 \kösele, 
deri, vidııla, ruğım, gla· 
se ve her nevi ayyukkabı 
çiviı:;i, taban ve ök'ı(!3 las· 
tiklerinin ve sair kondura 
malzemesınin kundura imal 

edenlere y upılacak satışlarda 
kar yüzdesi, yüı.<lc l>eş ola 
rak tesbit L'<.İılmişlir. 

2- Kadm ve Cl'lrnk ayak 
kalııları yap.m kunduracı. 
lanu el emekleri dahil oldu· 
ğu hal<le,azami yüzde yirmi

den fazla kar almıyacak

lardır. 

20 " ,. " 4 7 ,. 
20 ,. " .. 48 ,, 
20 ., " " 4 9 .. 

5~ 50 r " " ,, 
,25 ,, " ,, 51 ,, 
50 lncirlik Ansa 55 " 

" ' 25 Uerehahç.e ,, Bah\.C 56 .sı " ııı 
.... 51 ()ı'\'' 
20J Belen c; ırşı i\~İ D .ik ldiıı " 

50 58 "oı'.ı 
7J " ,, " 59 UtıCI • 

" ,, ,, 
5 " ,, ,, 60 

" 61 "~~d 15 " " Fırın 62Sultı.10 "'I ) 
" ,, ~ cı w.J 

150 B.tkras nı.thallcsi ıı, ne 63 l 
11 ;6ır 

Vakiflar mfüiürlüğumiıı 31,7,941 giin "~ 719JI 
sayılı ve Vakıflar Umum • lüdiırliigunün 1 'ıdJ) 
ve 500,461 sayılı buyr~klılrı uy~rmca. Y~::(ıc:r' :-. 
g..ııri m .m!,u.ll ırın p~~m be.fol ıle mulKl~. IJı!lcJ 
nıaküz~ro arttırın .l ve ck::> ı ltnı c: k..ıııunu rıııı .. ı .1 ~ ,ı' 
ğıtl.ık i tanh .c:ll ı t !İJ ll'.!U ı 5 ıglill nuid idtl0 fıÇpJ{~ 
maya konularak 28,8,9.t 1 t :ıl'ihiııe ııı lİ~.1d 1 , ~,1tı 
gunü saat 18 de B~le ı n.tlı ıyç illJl'l\'.~tınJJ 
leleri icr.ı edilecektir. 11 rıı 1 

J\lüzayedeye iştirak eddbilınak için rnı.1lıJ,~ 
delin yüzde 7,5 nisbetinde teminat al,çıI51 1 ccı~ \ 
ihaleyi müteakip bedel p~inen tediye cJ\ 

0,1.ıvJ~ 
U'Üll ıçiııde dö ınuumeleı ft:r.ıı:rıye::ıi jcl'ıl 0 ı.ıt \ "' 
b o ı· ı~ ı. 
Talip olanlarnı v~ fJ.zl cı nı.ılu n ıt al n ı ~ ,ti ıı1 
l 

·r3CLl• 
skeııı.leruıı Vakıflar memurluğuna 11111 

olunur. 

JVJegva satılacak 
Kıynıdi rnuhaınıuencsi ıuı~ıı:f 

Lira Krş Cinsi Mıkturı ;~1 ııdı.1 
2061 Su Pul'lakal 4 l 2300 Adet 

3 53 " 
52 25 :\hındaliııe l .. 45J ,, 1891 " 

519 Zeytintaııcsi 10380 kılo 1, 'J, . 1 

93 Gardanesi 4650 ,, r ~li} 
Yukarıda ciııs ve miktarı yazı ı y_.ınflıll 1111t,1,~. 

· ı . karı r "v 
mahsulıer açık arttırma ı e satışa çı . ıiKte 1 
Talip olanlarııı yiiı.dtı 7,5 teminatile ~ı.r 0tı 11tlılr 

salı günü saat onda Deftm·ıfarlığ.t muıü 
Jı''' 

10 ıo" 0v# 
l rıac ~ 

1.3elediy .! l{eisliğimlen a l ı • t'ıı yılM 
~on olarak yapılan i l fııı llat ~ dC11 

müddeti lemnıunıilıuyetiıı ~.ııcunıcmıl ı.ıtıı•' l 
de hitam bulup y ."! lll tali- .... i 1

11 .ı,. ll usu- 31111!1( ıJ 
nıatnanıeye !!ore nıukaVt-"" d ~ :~ " • :ı ~ urlı.iı.tullt1 111 11 ıı 
le yapmayanların Belediye 0 cfaıı ~ıl odun ıs 0 ·e 1ıı 
lUyasetinc müracaat ede ,·ık eh:siltı1ıel}00ıl1ı 1 
rek nıukave e ydpmaları v ı.ıe; 
ak::;i lıaltle suluı 111111 kesi- tur· BeJıc:~ oıl ıı~ 
lcceği ı:;ou biı· dda olarak men ı,ejelı "tJrıı'll ~ 
ilan olunur. Talipleriı! ~t ~~ıııı1 ı 
-- • u··.,aı·c Vil••Y n •• ıt•' ıı'~ 

·-·, UJ ıtl'"rte , 
~cşriyat ~lü<liiı'ü ıenıine dn 1,ı t>ııı 
3e linı <_.;~LENi\. tnı 8 "lJO •4 1 

(l)Zl f1 :>"' 
C.11.P. \.l ıtll>.ıH· Aot·ı <va ~usıııırı [iJI "fi'_ 

--~--...ıı-....._ 941 snlı gı·"ıi ~. 
üz.erine salış f ı~ıartTıl gös J), VjlilyCl 11lıl(I 
terir bir e lil~et koymaya wııııl ı1 
mecl>urburlaı·. de IJU 1' f r ~ 

4- ): ukarnla gösterilen ı' nur. tt .AJ., ı,; 
kar yüı.deleriııden fazla birJ0~,e f 

İL an 

sağlunı seciyeli gen\'\ık , 
uğır başlı ve; rniitekfunil 
gençlik yetişmesine ıvah
şırken yarın acaba bir 
Jwvboy gençlik y~tişmi • 
yeook ım 't Birçok nıem
lel\rtlcrde ~hususi çocuk 
sinemaları vard1r. llunu 
biz de tatbik ademezmi· 

yiz ~ 
f. GUHMEN 

9 ağustos tarihli ve 
2851 sayıh nushamızda Kı 
nkhun icra dairesine ait 
ilamla açık art tırm.ının s tat 
9 dan 11 e kadar olnusı 
lazım iken schva.ı 9 dun 
2 ye km.l. r diye ı;ı lmıış· 

tır. Tashih vo itiı.aı· ederiz 
3- Ayakl\aiJı imal eden- . 

ler yuJ;>lıklaı ı ayakkalnlann 1 

kfırla satış y.ıp ımlar hak- 1td fılO~ (l)ıı~ 
kında knnııni takib yapı l vu~u \1'011 :;tJ 
lacaktır. ucı WS 


