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'Uçmak, 
Rıza ı 

Cuma 

il nlarm her ~kellma-
slnden 5 kurut ahnır. 

1 

Ocrot poflndir . -
ODnD goc;en lsayıla~ 

10 kuruştur -
\Almanlarag~ 
26 Rus/ırka 
sı imha edild 

'/'·- rnıdan bir· 
lı.tk Hava Kı rumu il.. ef'.ıı bue 

)} 

• r-

Phlev· 
YEl\I SUSA YLARA HIR 

.. l TUK SOYLl:Dl 
fahran 21 A.A.- Yük 

sek herp okul nun ders 
kesiını meı asimınde lrun 
Şahı ŞıJıinşah Hızı 
Şah Pohlevi hazretleri de 
haZlr bu.unmuştur. 1073 
Subay mezun veren nıekte 
lıin bu merasiminde Şebin 
şah hazretlera biı· nutuk i
ı ndetlerek deınişllr ki: 

ALMAN OHDULAlU HEH 
TARAFTA MUZAFFAllA 

Nt: lLEHLlYOR 
Berlin 21 A. A. -· 

Alman l3aşkumandunhğı 

leriı,i neqe m l !ursa olsun tah uk 
mu resmi tebliği : 

Cenupta S.S. teşekkil 
leri Kiyeften sonra Kara: 
deniz sahilindeki Ke!'.SOC 
limunllll ve endüstri şehriı:r 

ett ·,-meğ az e lemi ti 
llit~~tıbul 21 A. A. -
llıl lle ~va Kuı umu umu 
~Gıı ~~ Şukrü Koçak bu· 
~lte:\ ·l~·ette l tanhul ga-

~llcr · .
1 

ını kabul ederek 
ı ı et" ~1lıtı ıııe beyandtltı bu-

U~tur. 
ı Şıikru 
td\! l<..u . Koçnl son gün 
ita t k 1 uına 1 milyon 
la euerrud llbuı e bulunan ls-
ttltıiş . hulliınn tcşekkiir 
~ı.,, , huvu t hl"l .. ,ll.1.1.ır ü 1 {CSllll 

~ıll he eden TUrk milleti-
!~~ n.ı:kYerde Kurumu bü 
~'ttı, 1r Yusıu yardım etli 
~ · '"Urum ~k. lı un bu ıtımuda 
ltıl tllll~ • Gkılclc ve aza • 
60yteıu llıauıa ~alıştığını 

• lŞ Ve d 
8 

• _ euııştir kı : 
ta tl.!baru ~u noktayı bılhas 
'ltı : y 

1 
z tf.!tlirmek iste -

ıliııırı. a Utz ln t a 
t4 """tl <it·fr r ıarp esna 

lltı ır- ıı, fakat her za· 
tq \\ı\ h 
% ~ lhtıy~u taç olduğu·. 
}U Y !lıştı hu.va ordusu 
ı.. ~ll lı r,yoruz. Geı·en 
~· lıı lll y 
ıL ıl b (jVctıcıuna mu 
"el 2 u Yıl %(} nönu kampın 
~ r•,.ı tl ·u fa·,ı t'"· , .. ıı .. a .urk: gen 

ı ~~tat~~:~ ~~nu da söyle· 
L. q. U· . kı. büyük mık 
.._14 ı"rınct 
~ ~l:!rek· e Çalışmak 
1aıı buru an lçdbırleri al· 
"i tt ll\ıyoru ı · ' ~i llı<:}{ z.. lır sırrı 

(lı' l\.lltu Sı~ııı dıyebilirinı 
llıtı,ı_ uı uı ' 
~~ ~n e::>aısını keıı 
~ıııı ~li~tnılcn şckıldeıı 
'-1~1 \!tı-.. ıvır Varlıkl · 
~tltt ""t t a lD· 

~l~~ ~ %i ~ v t! onbıuler 
h .. ~ill\4lct.ıdn er 8ay1~1 için 
~eı. ır. 1 h ·ı~~ <\llı111 u terem 
~~ r11\: ~ ~~ıu ~ iıksek tas-'lt b ııı.ı ek ... luhendis 
~tl ı c.le e bır havacılık 

zifedic · 1 ~u i~leri neye mal 
olursa olsun ınutl ıku ba
şarmdk azmmde.) ız. Tayy a 
recılık urtık her ~eydir. 

a 

Bu nı~vzuu daha gcnı~ 
biı tar?.du ışliyer k hav.ı 
hukimiy tı Şı.lrtlamıı mut 
lal\a tahakku · ettirC'ccfilz. "llu seno talebeye yıl 

lık wnleıi verilmemiştir. 
Dunun sebebin. bılfüıure 
anlı)acaklardır. \'e bı::ın e· 
mi.ı.m ki bu sebepler oıı 
ları.ı fedakarlık hislodııi 
takviye r:decdüir. BUtlin 
genç mezunların Jüzuınu 
takdirind hor ttirlll foda Bu se ek· ongrelerin çok 

mu 
.. him bı·r . i . kurlığn lı.ızır buluıımalu-

U Sllje l var rı lazımdır.,, 

Her sene sonbahc!rdn 1 gunluklarile ve J{erckse ik Hu mcras11mle llJ.L.\flcr 
) apılnıukta olun C.H.P. "tıdur ve kabilı~ olleı ile v ~ ük~ ·k rütbelı sub.ıy-

.. ocak, nuhiye ve kaze kon muhitin sevgi ve say~ı;ısını lar tıaıır bulunmuştur. 
l 

Bir lngi!iz g zet si lrana 
gres\ne ıaz.ırlık başlamış kazanmış olan ve bilhas· karçı narelrnte peçmak 
tır. sa şahsi ve mesleki m~· luzumuudan bahsediyor 

Parti Genel Sekreterli- guliyeUeri kendilerini dai· .Londra 21 A.A. - lru 
f:,ri kongrclerın gerçekleşti· ma parti fualiyotlerinc ver na vertlen nıuşterck Ingi 
receği esdslar üzerine yeni ıncğe milsait l>ulunaıı genç liz llus notaı>ı munasebe-
talimut vermiştir. lerın 1şbaşına getirilmesı tıle ··!)eyli l'elgrttf,, şu sa· 

Bu ta mıata göre oıı Kongre mtizakeruleri· tırlan ~'ut.nMlnadır; 
çok şu esaslara önem ve- ne Partı nizaııınaınesinin Artık ·aKıl 1 almam1ş 
rilmiştır. 69 uncu maddesinde tası ih tır. han hilkümeti ııeı.dın 

Teşkı alm tenıelı ,.olun ed!ldığı vcçhiıe hükumet , deki teşeob_us.c:irnız. mern. 
ocaklardan oa~ııyarak kon mumes:lillerı iştirak edecek. nuııı~~t. ıcrtcı hır netıce verı 
grelere bütün l'artı.ılerın dılek ve şıkil.yet konuş lmesı ıçın harekete geç-

gelebilmesinı kola.vlastır... 1 d . b d nıe { zaruridir. Iranda cc 
.J • u mu arın ll ~ca . erse nıa . 

csk tedbir.er ulmak, lü.rnut vorecekJerdir. reyan etmekte olan hudı· 
Geniş ö!çildc dilek ve Parlt nizamnamesine discler, Geçen ı:;cne holandu. Norveç, lı;veç ve diğer 

ljlik;.;yet konuşmalan yap- göıe kongre!erm başlangıç menılok...,tıerde cere~un et· 
nıak, turihi eylül iptidasıdır. An miş olan hadiselerin to-

feşkilıltın faul vaz.ifele- cuk her vilayetin mevsım kerrilrüne benıcnıckl dir. 
r~ni menılukelteki umumi ıklım ve ış 1caplarına göre Fakat buna mlisaudc 
ilerleme ve terakki lıamll"l-! mahalli tcşkılat oc,1k lton edemeyiz.. Uu halin teker 
rile uhenklı bir şekilde grelcrinın başlama larıhlc rürüne mani olmak için 
çalışabılecek elemnnlurın ıerini kendileri tespit ede Yakmş;ıı·ktukı vnı.i} eti-
oliııde görmek Purtıııin en ccklcr \ e neticeden <.;<;ncl miz mfisailt1r. Sabrımızın 
esaı:ılı umdclerindon -birini Sekreterliği haberdar eyli sonuna gelmiş bulunuyo 
teşkil ettığinden gerelr ol yeceklerdır. ruz .. , 
- - IllAı\DA NFKAD!\.ll EC 

L 'ili ,UÇllını t 
~~\ııı~ul\ ~ ır. bunda 
t l'ılı lıu gururu duymak 

NEBI VAR 
Berlin 21 A.A. - Yarı Le'::.a~~ ~~!.~.o fı .. ı ı \:.,-;.._u_s_l_a_r_a_g __ o __ ·· ___ re_ 

zaptetmişlerdir. 
Gomeldeki muharebe 

fevkalade tebliğ ile bildi
rildiği gibi \llusların ağu 
bir mağlO.biyetile~neticelen 
mi~ burada 26 düşman 
fırkası ya imha veya esir 
edilmiştir. 

Şimalde ... aı vo şehrini 
işgal eden Alman kıl.tlurı 
muzafferane ilerı hareke .. 
te devam otmektcdider. 
Bütiin bu muharebeler, Al 
man askerlerinin hasımla 
nua kaı·şı ınün.ıkaşa götüı 
ıneı. bir üstünlliğe malik 
olduğunu göstermektedir. 
G .. ırlıi Ukrnynuııın işgali 
bunun aşlkaL' bir delilidir 

'lE. 1 UUl DONKERK 
llcrlin 21 A. A. -

Alınun Başkunıamlanlığı 
üç yerde yeni bir Dünke
rek vücude gelirnıiştiı·. 
Bunlaı· Revaı, Odesa ve 
Ludugadır. Bu.üç noktada 
sıkıştırılan düşman ço1' 
ağır zayıatla kaçmağa ça• 
hşı'Oıa ·tadır. Odesuda 170 
bın ton hacminde 3J nak• 
liye gemisi batırılmıştır. 
llU~LAll HEl{ TARAF: 

TA KAÇlYOH 
Bcrlin 21 A. A. - Al 

l!lan tcblıği : 
Kımlarımız Dinyeperin 

şark sahiline hucuma de 
vam clınektcdir. Kaçmak 
ta olan llolşcvikler ber ta· 
rnfta takiı) edılmekte ve 
esir mıktarı mütc:madiyeı 
aı'lınakladır. Esirler ara • 
sıuda Hus :zırhlı taarruz 
kumandanı General Popo 
lof ta vardır. 
SON OAK.Jt<A 

oıltt ~i bu Y~ ~~enın ı7.ııı g<.iH· 
\~~ %1 •ikaya 1uyık 
aı... l!ıJ.l .lfJll\ı:ı.k t!Q lf .. 1 
""ll<!tt ~ır. Ülr . uyuk 
Qil}ı...._. lahakk nuz~denen 

mUdafa y
8 

davet e ti Anudane muh..ıreDelar 
Moskovu 22 A. A. - devam odlyor 

MarcŞ.\l \ oro~ilo L n\n- Moskova : 22 A .• \. -

resmi bır kuynukt.ln bil· 
dıriliyor: 

Yukm bır zamanda 
k.ıdar 1 rund:ı l\İ ecnebilerin 
miktarı şudur: 

Fransa 
lGlLT~REYl ŞİDDETLE 

PH\JTESTO EYl'l 
'"''11'1,ı· Ul elti u ""'ır. rmek 

'< ~ U~Uk 
l'ı ~'tın.~ Mılli ~f' . 

lluctl\ . y ctŞaııı: ınııı. : 
~llruu\( bırl oı ak Şarlla
liıtlh ln.rı ıa. ınuştur >> bu. 
'' \re ınun d ~urdu. %\uuıet i . unya 
'cQltl. · Mıııı 1..:.Ynde ya 

erıni Yer· 'i"f'in bu 
lt\e r • 

ıaı . gellrınek 
lllil i bir 'Va· 

grnd halkına radyoda hi 
tap edeı ok dcıni~tirki 

•· Siıleri şehrinizi so 
nunL kudur ınüduf.ln~a du 
vet edıyoruın. Kızılordu 
Leııingradıı giden bütün 
yolları şiddetle mlidnfım 
t~tmektedir. l eniz tayya· 
relerimiz kura oıdularıuıız· 
la birHktc fa,üiyet halinde 

ôir. 

5ovyet. teb ığı . 2\> Ağus· 
tosta biltiın kıluluı nmz l iııg 
lusop -..o , ovogrud istika
metlerinde <lnudune mu· 
hnrebolcr yupmıl:llnrdır. 
Pazartesi günü 38 Alman 
tayyaresi dU~urülmQşU.ıı·. 
Salı günü dh:;ıl\rOlrnı 1\1· 
nınn tay~ are\erınin suy1sı 
27 dir. K1Lıl kuvvetlerin 
za~ ıntı yalnız 8 ıuyyurcdir. 

2590 lngLliz, 315) Hu8 
69J Alman, 310 Itulyuıı 
t b..ıusı 

Alnı.ınlorın m asma 
kadın ve çocuklar da var 
dır. Iranda 3J00 Aiman 
~oyyahı olduğu hul9lmıda 
ki lngiliz ıddn ldrınm bu 
suretle ~ .üan oldu~unu 
şuphe yoktur, 

V ışi 22 A. A. - Sa 4 

lahiyctli Fransız mahfille· 
rinden bildirildiğine görE 
lngiltereye verilen notada( 
Amerika resmen lıaberclaı 
edilmiş ve biUı!lssa Suriy 
de bulunan g~nenıl Katr 
nun mütareke hükümleri 
aykırı olaruk bazı barok 
\inden f.kilfel ~ilmittir 



Tarih ve 
26 Ağustos 

1 
Ebedi Şef ,, A talürk ,, e, 

- " Atam ., büyük 
tarruza başlangıç olmak 
üzere neden 26 Ağustos 
sabahını seçtiniz ? diyenle 
re. 

- Çünkü; o gün Türk 
tarihi birçok zaferler kay 
delmiştir. Uunlurııı en gü· 
zcli hiç şiiplıe yok ki, Me· 
lazgirttir. Buyurmuşlardı. 

Hakikaten, tarilıımizi 
inceli yenler, uzak ve yakın 
devirJerde 26 Ağustosun, 
en şanlı zaferleri Türk 
milli talihine kaydettiğini 
görürler. 

Tarihın döniuıı nokta· 
larmda birer pırlanta gıbi 
göz kanıaşlırcı parlak ve. 
şuşaalı olunları, üç 26 A 
ğustosla göze çarpar : 

1 - 26 Ağustos 1071 
.Mdozgird. 

2 - 26 Ağuı:ıtos 1526 
:Mulıaç 

3 - 36 Ağustos 1922 
Dumlupınar. 

Kazanılan bu üç mey· 
dan harbinin ilk taarruzla 
n hep 26 Ağustos saba -
hmda bnşlumıştır. 

llu itibarla l ürk ulusu 
Ağustos ayını çok u~urlu 
ay olarak kabulle 26 uğus 
tos gününü Ttirk milletinin 
haH'b günlerini temin eden 
çetin bır sava~ın sembolü 
olarak daima hatırlıyacak 
tır. 

• * • 
Tarihin bu parlak h:ıtı 

ralnrını .. okurlaıımız için 
bu sütunlara naklederken 
tarihçilerimizin • elüdlerini 
ve muhnrrirlcrimizin bu 
vadideki fi11.irleıinı ihmal 
etmedik. 

Her şeyden evvel şuna 
işaret edelim ki; lJundan 
19 yıl önce '!ürk milleti 
yurdunun hir purçusını kup 
lıyan düşrnuaı " harimi is· 
melinde boğmak için ,, 26 
Ağuslo günü tarihi ham • 
lesine başlamış ve Unşku· 
mandan : 

- •• Ordular hetlef ıntz 
Akcı.cııiz, ileri ! .. ,, kuman~ 
dasını bııgün vermişti. 

.Aradan 19 yıl geçli, 
hür ....,.e müstakil bir Turk 

l cünıhuriyeti dimdik 1.Li'aK
tadır, tek bfr düşmanı yok 
tur. Cihan bir lıiriııe girdi 
ği halde, onunla· \'uruşan
lar bile bugün takdirkarı· 
dır. 

« Y urltu sulh, cihanda 
sulh ,, prensibinin va1.ıı ve 
sükı.inotin bekçisi olarak 
o giiııkü savaşın açtığı hı 

kilap yolunda, bugün de 
devam edt!ıı büyük mille· 
timiz, 19 yıl önceye gfüJu· 
riııi çe\'ird1ği zaman kendi 
sine bu giioıeri bahşeden 
t!bedi Şef « Atatürk » uıı 

tırasını tı..tkdis ederken, 

lmanga
Franstı {!ra

sın da • 
J31Il SULUı. UCZ:.\KEHE 

Sl BA~G.\MlŞ 
Almt.nyo, Fr,an ızJl lerini 
kullana cakt;.Belçl anan bir 
kısmı Fren aya, rfısır ltal· 
y!ya terkedlJecıak, lngiliz 
mUstemlekelorl teksim 

olunacakmış 

Londra 21 ,._A. A. -
Fmnsız hududundq bir yer 
den müstakil Fransız njan 
sına bildiriyor : 

Vi~i lıükOmclı ile Al· 
manya urasmdu halen bir 
sulh muahedesinin müza· 
keresi devam etrncktcilir. 
llu sulh muahedesıuiıı esas 
lurına göre, Alnıanyp, .Fran 
sa've Fransız Afrikasımlaki .. 
üs\eri kendi hesabına kul 
lanacak, buna n1ukal>il 

. l:'Jtınsaduki Alman 1 şgal 
kıluuh geri alınacaktır. 

İlarpten sonra lngiliz 
mij~tcrnlekclrimleıı lıır kıs· 
mi l· ransız müstemleke 
imparatorluğunu ılhuk edi 
lecek ve diğer lııgiaz müs· 
temlekori <le Frunsa ile Al· 
manya tar ufıııduu müştcre 
ken idare ctlılccektir. 

, lsas Loroniu \lınan
~ aya ter kın~ m1.1~.w1i dJl
~ilcanın b;r kısmı Fransa 
ya ilhak edilecek, İtalya, 
Fı ansız topl'akları üıerin 

deki ıddiasından vaz ge 
~.ecek, fakat harpten sonra 
Mısır ltalyaya terkedHecek 
tir. 

MUstakil Fransız ajan· 
sına göre, bu muuhedenin 
bazı nolctaları üzerinde ha 
len ihtililafolmakla beraber 
görüşmeler huyli ilerlemiş 
bulunmaktadır. 

t.şsiz kumandan « İnönü » 
ye şük,·.tn ~e nıinnct his 
}erini tekmrJumaktu ve 
canlartm bu V\\tan i~iu f e 
Jadan çekimniymı aziz şe 
hitler.iıı hutıralnrtnı taziz 
etmektedir. 

" . 
* « 26 Ağustos 1071 » 

Tarih; Tiirk ulusunun 
parlak ve şanlı meydan 
muhar.Jbcleriııden birini de 
26 Ağustos 1 l71 tarihi o
lamk kaydeqer. 

Bu şerefli sayfal;ırJ 9~u 
yanlar Selçuk .'fürlücrinin 
kahraman htikümdurlunn
.Qu.Q « Alp Aslan '' uı kılın 
cilo ya~ılmış lJu tari ıi mey I 
dan muharcüosini ~ururla 
gönirlcı, tari}~ bu şanlı za 
feri şöyle l\nydediyor : 

<ı. Bütün Iran , Lfganis 
tan~ Türkistan, Azerbuycan 
ve ErmeniBti•Pl fetheden 
amcası Tuğruldaıı ionra 
ıruka, Bağdada ve <lolayı 
sile bülUn alemi lsluına 
hi\kim olan Selçuk lıüklim 
darlanndaıı Alp Asl<ln için 
Anadolu; batıya yapacağı 

büyüle ukrnm ilk merlıalc 
sıuı teşkil odi~ ordu. 

Bir 11çik göz 
BlR SANDIK HAKIYl 

NASIL AŞllilll 
Evvelki gün garip bir 

hadise olmuş ve meçhul 
bir açıkgöz bir sunclık ra 
kıyı aşıramk ortadan kny 
bolmuş. Hadi c şudur. 

Köprü başmciu mUsl,i 
rat lınyii Bekir Koçak ln· 
hi&ırlıtr 1dare:::;inden rakı 

almış ''e saııdıklurı idare 
nin önlindekı kaldmnılaru 
yığdm:rnk oradan dlikka· 
nına nakle .b:.ışlıımıştır. 

Rakıları nakleden ,Jıa
mnlın orada buhmmndığı 
bir l:iırada hlivıycti meçhul 
bir şahıs başka bır hamal 
gelirerelı t sandıklardan 
Birini alamk götlirınüştilr. 
lıiruz sonra sandıklardan 
birinin yerinde yeller esti 
ğiııi gören malsahibi der 
hal polisi hahedal' etmiş 
ve tahkikata başlanarak 

meçhul udsm namına :an· 
dığı götüren hamal yuku 
lanmtlır. Hamalın ifadesi· 
ne göre şahsım tanımudıgı 
bir adam'" keudi!:'jne 10 ku 
l'U~ vererek uu sandığı yük 
letip birlikte muhalle nm
sı \daki bir evin kapı ara 
lığınu götiirdiiğliuü fakat 
yuhaııcı oldı...ğuııu zannet 
tıği bu adamı ancak gö · 
rüı so tanıyabileceğini söy 
lem iştir. 

Tahkikata devam edil-
inektedir. 

General 
v··qol 

Dar zorda 
DÜl\fYA VAZIY~TI DO 
ZEUL\CE bUlUYEYE ı::; 

TlKLAL VDULECEKMIŞ 1 
lis 

Boyrut 22 ı\.A.- .\ll\s. 
tnkil Fransız nj.msı bildiri 
yor: 

Hür Fransız lruv\1etleri 
kumandanı General Dögol 
le geçen pazar gUnü 50 bin 
niifuslu bir şehır olan derz 

ra bir seyahat yapmıştır. 

General Dögole General 
K<~trıı ve Albay Kole re 
fakat etmekte ,di. Dögol 
Avrupalı ve yerli eşrafın 

hazır buluıı<luğu bir toplan 
tıda beyanatta butunurak 
demıştir ld: "Frtınsa Suıi 
yede ki rol üne devanı et
mektedir. Olhıya vazıyeti f 
tabiile,ir tubıiieşmez Sul'i j 
yeye vud.:c.iileıı istikHH veri: 
lecoktir. Suriye siyttı:ıi ba ! 
kınıdan bir kuldur. Suri)e 
nin i k t i s a d i iıa· 
kundan da bir kül olubil
mesi i~in b:lcclircyc ihtiya 
cı vurdır. mamıştır. • 

(;eneral Katru da lıeya buı::d.a ı,uiuJlı!~i~.fi 
nalla b luııru-.ık demiştir 

1 

vetleri tcfl•Ş ~r 

ki: Ş.!hri doln~u~;tıc ~ 
Suriyenin iktisadiyatmıni şehirdc~şıd Uı 

dlizelnıcsi iktibadi baktın· ' 
dun bir kül olulıilnıesi için mıştır. ~ıild ~il 
ıazım gelen lıütnn tedbir - ~ ~~ri)rııtç~' ~ 
ler alınucaktır. ,:,di01 L>aJf 

, ~ l D l ı- ''.H.P. ~o.lv...-/./ venera ögo evve a -u ~ Ji 

Bedeo ·lerbi- S --Ofltl 
• .ı.;.n.. •• k il f A kş,ım tz anat b'' 

l/esı ~ ,,,ıı ~ e ~ a 
• '<f talebe kagıt ve il 

lerıne ş·ar tları 11$' 
Antakya Uirinci Genç:- IL1•ıtl1 

lik Klüuü riyasetinden : Akşam Kız Sanut Oku lımıası IJU eJ 
30 Ağustos Zafer Buy· lu i\lüdiirlüğüııdeıı : ı\lilrıtti~ıı·ı~ c 

<l ı k 1 't l Ol l tu· 1• ·1~1)'8 ..ı ramm a yapı .ıca • geçı - m umuru ıeuc nüfus ht . ~orJlli'J 
. resıııfne hazırlık olmak kayıt ve kabulüne 25 ağus kağıdı, tıil. ::-ıtıl 

üzere 24 Ağustos pazar to~tu başlunıyol'. dcıı alııırı1'~01~ 
gtinii provalar yapılacuk· 2- Kuyıt ve kabul için hüsnU Jıııl 1 115ı' 
t müracaut edeceklerden ara di·pıoıJl b~ ır. 1 okul şı1 

Ogiln bütün milkellef· nılacak şerait aşağıda ya· mektebi 6'-9 
lerin resmi elbiselerini gi- zılıdır. ve 6 tıııı0 ,,.rı10~ 
Yinmiş oldukları halde sa· a- 16 Yaşından yu· vesika fot0Jıetf' 

kan olunlurdan ilkokul dll o 11 
balı suut )'edide G!.'n~lik dan rııa ... A.3 1: 
Kışlasında hazır bulunma· şahadetnamesi VC}"u millet ve 1,30_ ot .ııt 
ları ilan olunur. mektebi (a) der::>hanesi Ve Cürntıurı~ıı ;'~' 

.. Ekmek 
13 llGÇUK KUHUŞA 

SATILACAK 
Fiat lüıakaı,o Komis 

yonu Vfüınizin riyusetiııde 
toplanarak 950 gramhk 
t·kmcğiıı fiatını yarından 
iHharen 13 buçuk lm· 
ruş olumk trn:ıpit eylemi~
tir. 

AKDARI FlATLAHI 

Vilayet Fial nıilrakabo 
Komisyonu Hiyasetiuden: 

Vilfiyct merkeli dahil 
olmak üzere Kazn, Nuhi· 
ye ve köylerde Akdarııım 
kilo itibarile azami olarak 
6 kuruşa satılacağı ilan o 
lunur. 

kası bulunaıılur. Akşarn 1':.
110 

rı1 
b- 16 )jaşınd"n aşa· M'"dur1ii1t0 

1.t ğı olunlartlau ilkokul dip· ı u ııil. 

A e ve ve ,zeylin s~A' 
HATA y l)EF l'ERD. ıu~rcı~6)'° 

Lira Kuruş Cinsi Mikdarı .h1 rııCl~ 
60 00 J>ortalrnl 12 100 adet jfag .. 
21 40 Limon 2120 .. 
2 25 ~landuline 55J ., 

,, 

19~ 50 Zeytunuaııesi 3990 ldlu :~1ı-1) • 

1 25 ,, it 25 ,, ~[ışı 
167 00 Portakul 3340') .ldct '.', 

38 OJ Limon 3800 ,. .;) 
,. .e; 

19 25 Mandalirıc 3850 ,, toe1 

2 50 Zeytumlunesi 5\l kilo J{oı' 

511 15 1 
Yukurıdu cins ve miktuıı ynzı 1 

arttırma 1\e s1lışu çıkurılm1ştır. "ıd ) 
Talip olaıılaı ın 100 <le 7,5 p ~. sı' 

ıninatıle birlikte 29-8 -941 guııu -
~ . 


