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l\.~ggare haf tası \AlmBnlaragö~l 1 Ruslara göre ıl 
-/{çii.k esnaf Tiirk Hava Dinqeperin Romenler çok 

4"umuna lJtlrdım içiıı şarkmage- ağır zagıat 

1 
ı,1!iize/ bit karar aldı çen A imanlar verdiler 
~lntıı~us~osta başlayıp yolcular ve lokantalurdn HTLAHl TA.KlBEDIYOH- LE~l~IGRADA YAPILAN 
tı: llart Lıtetek olan'fuy yemek yiyen müşterilere 10 L3ı~ ESIHi DAHA ALMAl\ TAZYlkl DUR· 

.~k .llııv~~ı ,nıüııusı:ıobetile kurumun tutkuHi mukbuz ALDlLAR DUHULMUŞ 
'~iıı k Kurumuna yur lurıııda.ı veril<~<A.:ktir. Kam Berlin 24 A.A. -Alman l\loskovu 24 A. A. -

~ tu,ııı llı.:ük esnuf iki yon şoförleri göturecekle tebliği: Hus tebliği : :ile t.ıriyı:t Halk Pur ri eşyanın her tonu . İlı(İn Alrmın kıtaları Dinye· Dün <;arpışmalar bütün 
t ~ı bir ~ı>lanurak Çok beş kuruş, tenezzüh oto- per •~hrinin köprü başlarım cephe boyueca devam et · 

' · urar almışlar mobilleri de her sefere gi- ele geçirerek nehrin şarkıııe miş Kiyef, ~ovograd Smo 
i\ah dişlerinde 25 kuruşluk lensk ve üde&ı istikamet 

t, lıı \'etiler L t tkallı l b g1..ıçenve mağlO.p 'edilerek l h be d ~,·ı1:J .. 1·ıeı· • okantacı- u · ma \. uz almuvı f" 1 erinde mu are ler şi -
"I '" k ı .ı ırar ey emekte olan ~düş· ::ıq:,... ve Şoförler arar aş lırmışlardır. detli olmuştur. llizinı ka· 

""1 Yn 
1 

D.ğ t mum takibe devam etmiş· 
' ~t·. itlıh,. pı an bu top· 1 er araftnn şehri· yıbıınız 17 tayyaredir. O· 

•• .. ı ·zd k. tir. Şimalde Leningrat isti 

lllnlarm her kellme-
elnd•n s:kurut alınır. 

l 
Ocrat peflndlr • 

BOnd geoen •ayllar 
10 kuruttur 

Ruslar 
Alman tebUGlnden si· lr· 

ıenmitler 

Berlin 24 A. A. -
Alman ajansından : 

Şarkta iki aylık sefer 
neticesindeki Alman tehli· 
ği Husları her halde sinir· 
lendirmiştir. ~loskova rnd· 
yosu sözde imha edilen 
Alman fırknlurını sı1yaynk 
diinyayı Hus zaferlerine 
iııandtrnıuk için birçok 
zahmetlere ·katlanmakta
dır. Fakat felakt't şunda· 
dır ki. Moskova radyosu 
nu.ıvcud olmayan fırka la· 
rın nunıarası:ıı saymakla 
vo yalnız bizzat kendisinin 
icabcttiği fırkalnrın imha 
edilnıemeiş olduğunu göste 
recektir. fı. 1 karar şu· mr e ı eczucılar da haf· desa etrafında yapılan mu· 

~M ı,ıf~ .ı tanın devam ettiği yedi kametinrte mağlQp edilen harebclerde .Romenler ağır 
1 ~ ~ev ü f d düşman çok büyük zayı· A [ J l:t:.ı'. kııh urn ettiği mud g n zar m a rec.:etelere zayıat v~rmişlir. Birçok manl}Q a 
ı. 11 " veı h t ·ı at vermiş ve 10 bin .,•esir ~~ ııer k ıunelorde 

1
· "

1
•• veya u ı aç paketlerile Honıeıı fırkalarının mevcu ıh -w • ı · b ahmnıştır. Proval mıntaka V~RGlLElU: YE:\İDEN 

1o.;l l~1. 1 vo iı·in l>"ır ı1 şışe erme eşer kuruşluk du halen yüzde 25 den ··ı 1\ t l v k 
11 

sında da ileri hareket J.e- '{ZAL\1 Y \PILI)! ~t ~k \I~• kallı mnkbu·ı tut a J makbuz yapı;itır· fazla değildir. Malzeme • l 

1 

;, 'l.ıfta .~. bu suretle.. mayı kurarlaştırmışlardır. vıım etmekte ve Fin kata· kayıpları ise daha büyük- llerıin 24 A. A. -
11 ~ ~ ıç10 Her hamiyet yarışında lurı güzide bir kahraman tU Alman Maliye Nazırı ver 
' tı h. Pur.

1 
nıu~teriler lık gxst rmekt d" l r. ·ı h kkı d · üh Q ·<ı: 

1 
• sıo 1 b • daima ön safta gelen es v e e ır er. ~loskova 24 A. A. _ gı er a n a yenı m·· im 

ıel ~ ııq.ıı. lı kur eş kuruş nafımızı bu en önemli va Bertin 24 .A.A.- Al· Röyt d kararlar almıştır. Hususi 

!·' ~hı.ta Yl r·"kleruş_ Uzuri n. t bl" - . . ald il er en : " -'il ~ t ·ş· d d x t d"kl man e ıliı şım e men iş milesseselerinden.~alınan 
1
• tl Q\ dır. Di,,.."r a_n _ı ın e u guser ı e· Sovyt't kıtalarmın 

/( 
eli 

.,..... k k gölü ile Peripüs~ batak· vergi vfi··..ıe azalWmıştır 
•• ere gelAl•"k rı yü se · vatanperverlik· - Leningrada doğru düş .ı kll • 09 "ve ten dolayt takdir eyleriz lıkları civarındaki şiddetli mau ileri hareketini dur· Bunun gayesi iş adamları-:) e,, st ·ı .. , . b muharebelerde bazı sahra nın faaliyetini arttırmak • "0Qo l U er l ne ll lj l / mevkilerini ve ml\him istih durmllkta olduğu ve şima tır. Diğer taraftan anonim 

~·· la/ b l k kamları ele geçirdik. li şarkt mıntakasında yapı şirketlur vo sermaye ilıe· 
{ly l~ e e tl .l naca lan çevirme hareketlerini ı.:.n rine m~vdu vergiler yüzde 

stıti:l . H RUSLARI!'\ HIR İHRAÇ durdurduğu bildirilmekte 25 urtlırılmıştır. Karı 50 

1 ~hı_ laı.bcrıne. ataydan 40 ta· TEŞL'BBOSü dir. Gomel mıntakasında b. ~I{ '- ı:.. ın murkı geçen şirketler 
lııtıauru ~lu . e St!Çtlt"cek da maneviyat mükemmel· bu kar üzerinden yüzde 

k:~·· ~ .. arıf Vekn' Bedin 24 A.A.- Al· d" • '~ (!" : kı dor., , ı (j ŞilCaldart köylerde ö~retme ır., 38, kftn 100 bin markı 
·•tıtıtu1 "' 0 }ılın- , ni ·ı . . :' . rnan aj;ınoından: 9 KOYU bTlHDAT ET· , ııı,111l'u Criııc 3 JO, ıı ve aı esıııııı geı;ımıne, Alman kuvvetlerinin MlŞLEll geçen şirketler de yüzde 

t ~ \ı.,1-ııatıtuıkurar ver kokul talt-bes:nin ders tatbi tazyıkı say.!Sinde Es tonytı 50 vereceklerdir. 
~ • ıı~.ı. 1 •ere ul . • utma yetecek mildarda Moskova 24 A. A. - SOP4 OAKftO 
v ~ .~·o.ıu e ın.1- . . h sahillerine yapılmak iste· 

tc~ İlk t lanı d aruı.ı ta sis edilecektir.Ay nen bir ihraç teşebbUsUnlin Hus istihbarat Ajauısı # ngi{ı"z askerle 
l!1.J t ~~ l~ ~ılıı ıııektepıe ~v. nca ıstihsule yaraycı alet· önUne geçilmiş ve mitral bildiriyor : l j 
l~r ~ eıı ~() 1iltlı v. rını ler isHlh edi1miş tohum, ı Son 48 saat zarfında - ' ı• :'~ ı 4 ~'~ ~ıu ç. lltU:ıa çiftjve inşaat hayvanları cins' yözlU Alman otomobilleri merkez cephesinde muka· ri dün Iran hu 
1ıııı; "'~4,!~& . .,,_erkttr 0ı.-ukıa- fidan gibi vasıtalur dev'ıet karaya çıl-arılan rus kıtala b 

l 
t't ı.'l ~'\ tt' ' ~ocukı ,.~ · · h l · ı di il ta.ırruıa geçen Hus dıı dutl ll geçtı• 

f ~ 'l0~"'~ıı~.ı:ııy~k u- v:-- parasız olarak verılecek rını ım a ey emış er r. kıtaları 9 köyü istirdat · 
ı;ll· lı .• ~ . l!h •. ~ Uit · _ve Yu tır. ~-ı:....w...., 1 el 25 ı1l~ ""'tıı11 ""'lituı •lıtıyu .

1 
eylemiş ve Almanları ağır 4 on rn - Anadolu 

lı tl!iı l!ril•dar ı.:_a. . llu larlalurdaıı elde e- tifade şekli isteklilere tal& ıayıata uğratmıştır. Bura· ajansının ·,on dakikada 
l .. 1 1411\ıı.tl! ~ktir. 1 liln d~lccek hasıl Ut öğretınenl! l beyi seçm••ğe memur etli· ya sevkedilen ihtiyat Al _ aldığı bir telgrafa göre 

1111 ı Utı uıt olacaktır 1 nl r t r ft d t fi 1 11T l t l dü ı l 1\ıt 'lllır l!tısuud O . e e a a n an ,.e r?. ıca man fırkaları dağıtılmıştır. ng ız n u arı n ran ıu· 
tı 

1 
tı l<tı.1 1:r\::k . e tuh ~nıtmenin tayin edi· anlatıl;ı c!lktır. Çıftçılıklc dudunu gçmişUr. 

~· ~lı" 11 "<l"l köylere leceğı kllyUn okul binası geçinen köylll ailelerinin Par isi e SOVYET ÇETELEl\ıNIN 
~ı1r, ~ 11Crlit 

1b~cekıere ve <'ğretmen evi köy ka j çocuklarından sıhhat du· FAALlYETl 

1 
~ l{ı ~1 l.ılıtla!('r defa- ııununu tevfikan köy ihti rumları ve işe müsait bu ~loskova25A.A.-24A· 

·~ ,.; l '~ı bcd Uı.ere yur lıeyetıeı-<nce yupılucak lunanlar talebeliğe kabul 1000 1'.l:;il TE Vl-.IF ğustosta bütün cephe bo· 
lı· l 'cıe . eh, va. tır. olunacaklardır. Alınacak EDİLDİ yunca bi\tün gün şiddet. 
•" v ~ı.ıı ~tın k Kö · li ""rpıQmalal' devam et• 

lııı ~t, 111 e U- Y ·c:!rde ı.:alışan öğret talel>e!yi ilk irdri~ııt mil· Londra 24 A. A. - ,..... " lil.. uıı 1\!ı... Usruf v mcnl · miştir ln çok Smolensk 
"'(jq ı. !il'ı .. ~kr 1 e t!re ve aılclorine köy fettişleri, ger.i başmuallim Vişiden gelen haberlere ~111 1 11ıittı\;{ tııı:ı ı''" okulundaki talel~lero mec d > Gomel ıe Dinyeper istika ııı t 1 ı•r.. cm • b k lt'r, nahiye ve köy başrnu göre, ün gc·ce 1 uriste ; arı mt>tlerinde mua1..zam harp 
~ lıu~:'«.ıı~de ~us rif ıc~ •k~l;~~ık l\zere maa· allim ve mı..allimleri se· zelize~ civdrmda - yapılan ler olmaktadır. 

tıt! . ''llel' ligi. t . 0 1 1ölllCC hekimler çecclderdir. Ahııucak talo poli~ baskınları neticesin· Cuma ve cumartesi günü 
l tıtıi uı ı dutıi. ayın cdile()jktir. be .ı,~ 1f)00 kı.Qi tevkı·r oo·ıı • 52 dUQman t~yaresi dü-

11.1 uc k Kö suyısının Ü'ıf misli nam u " "' \1.ı "" lı a lur. V öğretmenleri, Uğ· . zct 8CÇileccktir. Seçime ait miştir. Komünistlere kor· şUrülmüştUr. 39 Sovyet 

ti 
1 tıi.lll f\itL t· retmeııleriıı işleri Ve ı·o· f ' l tayyaresi kayıptır 5 İilCİ \: ~\ V(!t.ık cuk' M • ış er 10 birinci tı;,şrin 941 şı yııpılan müc:ıJcle hı.ık· 7 . . R 

t\ 1 t.th ''tı •&ib ta. ·arı 1 uarif Vekilliği l're tarihinde Veknelte v,elıniş kınduki kanun diln Fran ve ıncı omen piyade 
~ku t.t\tııı 1 sa- Vantcryum ve sanatoryu· bulunacaktır. sız n:smt gazetet>inde neş alllylarına ağır Z!l\ıllit ver· 
1.ıı •. lııJ,, u .. 

1 
ınunda par 

8 
ted · ed" dirilmi"'lir. Sovyet r-etele 

-..r " ü .... ııı. ıı ız avı ı· Soyhan düz · çi köy cııs rcdilm iştir .Hu kanundu ki ce 

1

. "' " ~it uı cı utt~r· ll:Ccklcrair. ri cephe gerisinde ı o ı.ıctk ı titUsUne hataydan 40 tale zalar idama kadar gitmek· kamyon 16 zırhlı otomo 
r t 1ar. Blltun hu hoklardan is be alıııac.tktır. tedir. 1\ıl!ııı --, - - ___ __ =z;;=--=--· bil t.dıı·ip 4 tre ıi voltl ı ı 

.
1 
.- Göklımle sağ um ve kuvveti olabilınt!k içi ı, nıil'i luv.1cılığı nıt.ııı l0ııı •liıı: atuu ~·ılmrrıuş ve 16 subayla 4 
urk Hava Kuı uınunı, yardımlıınmıı.ı çoğultnuılıyız. hin clnşmaıı a~kcrini imha 

elmi ler · · 



. - -
1 

( . ": 

tSa ılık far/(ı ~alık avı 111' 

" Mc:ıl..ızgi rdin ov.asım 
Ağustm;un kızıl brurubu bo 
akşam ~evrelerkea büyük 
Türk hilkürndunnm iÇındc 
zafer ut~i alev alınış ı .• 

26 Aıtustos 1071 saB~ 
hı, şafakla berabtrr, kırk 
bin Türk dnav(jrt~in yüıbin 
kişilik bir düşman ordusu 
na snldırmak içfüı bazır:lan 
<lığı hn~rrellc görülüyordu. 

Tarih bu hazırlığı anla 
tırken, şunu yaıar : 

" Alp Aslan ,, atının 
kuyruğunu kendi elile kes 
ti, beyaz bir uruba giydi, 
vilcudunu misk ile tatir 
etti. ,, 

« Tilrk hükiimdarı bü 
tün cüzütom kumandanla 
J'lnJ, ukmcı beylerini huıu
ı una davet etti, çadırının 

ününde düşrmının üzerine 
yapılor.a k harekatı anlaltt. 
bilhassa suğ ve :soluııdaki 
suvarilerine güveniyordu. 
Oğuz beyleri Hakanın t•m
rini harfiyen tatbik f"de -
cekl rinc yemin ettilPr. 
(;üncş ovada yükselmeden 

'Türklerin hücuma geçtiği 
görüldü. )) 

• • • 
" Türk ordusuna ku -

manda etlen tilikfinıd!lr; 

merkezde bizz~tpiy:ıdesinin 
başında seb.ıt ediyor, s:ığ 

ve Hol cehahlurmdan dilş 

manı sıkışlıramk llizam; 
ortluı:ıunu pek miişkiil bir 
v.tıivete RUh""'Uyordu. ,, 

" Alp Aslan .• ın bıı 
şiddetli tazyikı pek az son
rJ t~ irini gösterdi. Düş -

mamn sol cenahında Humlıı 
'rınmcşhur :ıkıncılurmdan vt• 
ileri gelen m;ilı.adn beyle
lerinden Huscl Dalj·ol Ku
mandasındaki ücretli as -
RerlP.r firara başladılar. 

1 

U zamnn Oğuz sııvarisi 
dilşmun gerilerin~ sarktı. 
Burada ihtiyatta bulunan 
ücretli Balkanlı akvamın 
da mukavemeti imkfüısız 
oldu. 

Ordusund.ı panigin tam 
Lir hezimet haline gelece 
ğini anlamış olan Bizans 
imparatoru hala mukave 
met tanıfturı idi. Cesardi 
de inat derecesine getir 
mi~ti.Sağ ve s t c ·n ·• h' arı 
m bozulmaktan kuı t~.rmuk 
için şiddetıi em :rluı vcr:r
lcen: Oğuz su~.ırilcri ~t;Vır 
ın~ t,:enhcriı.i durl .. şlırdı \!C 

l,irbirlcrile temi\S, lr ı;ııc 
gelerek kıskacı kııpJttıl.ır . 

• .. ,. 

HasıUltı tunıamen Tilrk Hava Kurumuna ait olmak 
üzere 3ô Ağustos Zafer ... Bayramı güııii akşamı Tu • 

· rizm otelinde verilecek b1loyµ kaç.ırrnavmız : 
Hem çok eğlenceli bir geee geçirmek ve hem de 

Türk Hava Kurumuna yardımda bulunmak ofüı iki ,.., 
mühim fırsattan istifade ediniz. Balo rııev:>irninin en 
kilmr- vo en zengin balbsu olacalfür.. 

Biletler iki liradır. 

Lise ve ortaokullarda 
imtihan ve kayıt qiinleri 
Lise:le biltünleme im" 

hanları 25 ağustostu (bu 1 
gün) başlıyacu.k ve 17 ey l 
h1lde sona erecektir. 1 

Ortaokullrda elf>me ve , 
sözJli imtilınnlar1nn 4 oy. 
hllde btışlomıruk 19 eylül-
de bitilikcektir. ,1 

Lisede bitirme imtihan f 

Fuvar atışma· · 
sabaktl ar 1 1 

HÜ. S07'\A EHDl 

larmu 2 cyJOlde başlana· 
rak 15 oylülde sona ere· 
cclilir. 

Diğer taraftan 1.i~e 
ve ortaokullara kayıt :ve 
kabul muamelesine 25 .ı 
ağuslosta ((bugiin>ı buşla

n.ıclk ve bu muamele de 
2 J e~·lfıldc sona erecektir 

Afganistan 
Bt l AHAF KA'.hACAK 

Kabil 24 A. \ - Höy
tcr njaııs1 bildiri~or : Diiıı 
Afg:misUınııı istiklal bayra 

Bölge alıcılık uj:uıı ta 
rııfından yılUI, \'-alışma 

pıogrumı mucibince lt.'ı'lip 
oluıınn (t'uat atış m üsa 
öaku ı) rumartcsi vtJ pa 
1.ar günltri Gençlik kışla
sı puligonundu yapılmış 
ve ncticelenmiştü-. 

l 
·mı; nıiinaseh~tilc bir nutuk 
~yle}ren Af~ıın Kralı Za 
hirhnn bugünkü dlinyıı 
buhrunı karşısında Afgan 
milletinden birlik ve tesa· 
rığt ıs,temiş ve demiştirki : 

Ecııebi harp tefe~i ile· 
yapil::ın l.m müsabakada 
54 puvanla ~leh met Okyay 
birınci ve 53 pm.runlu ,\ieh 
met UJuduğ ikinci olmuş 
lardır. Birinciyl! ikinci. ikin 
ciye <le li fuıcii mevki bir 
fu .. r tren bıteti verilecektir 

''Afganlılar ecnehi ha 
kimiyeti hicv liir zaman 
kabul utmcmişterdir. llal{
lnrımıza ve rnenfauthırıtnı 
za halel gelmedikçe hitn· 
rafhğımızı rnuhııfnzava de 
varn edece~iz Kornşulan 
mızla dostane münaHebut 
idnme ediyoruz . .i\lcrııleke 
tin anııi bıitı.iıılüğ"üııü ko
rum.ık için ic ıheder:-ıc her 

Vali Muavini ve Mekt Jpçu ( türlü fodakarlığa katlana· 
taltif edildiler 

cağız.» 
Haber aldığımıza göre ------------

Duhili)o \ ekfile ti muhtelif ,Doktor Ni/ıad 
işlerde gösterdikleri huşu- E v 

rıdun dolayı bir kısım Vali J 0 g uf 
muavinlerilc, kaymakam Hastalarını hergün sa-
vc mektupçuları taltif eyle at 15 te ~ferkez karakolu 
miştir. Bu ar.ıdu Osmaniye civurınd:1ki muaycnehune-
kaymııkamlığına m.ıklt-di - sindo k,ıbul eder. 
len Vali ~luavini Akif lş _Pazartesi gUnleıi fdkir 
can ile :\lcktupçumuz Hifut ı~rı parasız tedavi eder· 
Toros ta Vekaletçe tBltif _(7ecenin her saatinde 
olunmuşlardır. Değerli ida yerınde bulunur. 
re amirlerim 'zj te9:-ik edfr. 10 t 011 od.ıll 
riı. 

~cşriyut ~tnd!irü 
:!·~lirn CELFNI\ 

C f J.P_ \ıJ.ıllı·,aı.ıı \ rıt • <v ;ı 

a:ll1 1 IUW&E&l 

lıyan t.ıarruz ~.'.tl•• sıc ıkhtrı 
bastığı v tkit Turk o,..dıı -
su ıu ı <;ole p.ırlıık lıir z ıfo 
ri!ı: . on.ı ermiştı. 

) anın lakilcrin mc1.hu 
h.1ııu s .vlct v~ g tyretleriıw 
r.ığrıwn. Tliı k zaferi ve 

alın ocak 
Hatay ViH\yeti daimi 

Encümenimlc.n 
Husu!'i muhasebP. Mii 

cfiirltiğiine almac.ı~ 10 ton 
ıhltın 15 gün nı!idd .lle a· 
çık ek iltıneye koııulrıııış 

tu:-. Beh r tonun mu hum · 
rneıı ~Jeli oıı heş liradır. 
Talip! ·rin şeraiti :ınlamak 
iizerc \ ilfıyrt Erıcıimcıı ka 
lemine mürac.ıulları. 

Ordusundun mühim bir Türk saldırışı karşısınd; 

Yü1 .. d~ 7.5 tcmirut ak 
çusının ın.ıkbulile 2-9-
941 tiıılı günli tmat lOda 
Vi1

tlyet Daimi I· rıciirne ıırı 
de bulunrıııtl.ırı ilan olu-

kı~rnının ka~JR, ıiır kumu ılaha f.ızla tdcfJlı.ı ümit 

ııur. 
11uı isya·ı ettiğini ve g,..ri· siı bulıın<l ıığuıuı karar"' 
ye kulaularıı1 da ~yhutle ren Biz.ansı ı cfı:Mll \'l k h 
ıı:u'<:avcnı etP çalıştığını gö r.ırn.ını •• Honıuııos J i\, j. Z \ YI TI~ZKEHE 

ı' b '1 l ıve uııçe r 
- Antak)!a. .Bele<.li~c Re· 

iı:;liğinde.n 

Kavı iye , köy!iııde şo 
sa ittisnliııdı! bir kıta tarla 

, ile l>ir kıta bahçe satıh 
ğa çıkarılmış olduğundan 
talip olanların yüzde ye
dibuçuk poy ukç.a~ı yatır 

mak ştırtiıc 25-8-1941 
Pauırtesi günii saut 11 de 
Be!odiye dairesiııde yapı· 

lacdk olan m jzayedeye i~ 

, tirak etmeleri lüzumu ilan 

' olunur. 

1 
Haciz ka ·ıu 

Tümen l omutaıılı-
ğından : 

l\lutu.ıfoıa talrnruudau 
MurJd <;<.ı\•uşun katlıııde f 
iştiıakı görülen ve akubın f 
de uriyuye lrn~·tııtınduıı I 
askeri muhkeme usulu J, 

kanunuııuıı212 ve 216 ncı 
nuıddelerı Jer~ıııet• g<lıp.i 
ğıne \C ft.irkiyede ki mal 
lurınu hucız kc..ıı ı a~ı kdrn-
rı verilen ) HY lnıiuğ kuzası
rıııı Usku>nl kö) ü hulkın 
dun \lıuıet oğtu İsa Kalı 

r l'll l ı l ' ı ı J'.irk ye i..,ki mal 
mal luı mm lı ıciz. edılmiş ol 
duğu ilan oluıııır. 

Defne .;ugu 
hakktrıda 

' zau 1d-eSl 
...,, ·ıı1'ııl H ·ıt;ıy Düftertl.ır ,, 1 '.\laıluın paşa d 

1 

da avlmıan batıkl~1 
zineye ait ytiztle '·ıı 
~enin 1,9.941 tarı~ 
31,8,942 tarihine tU 
bir senrliği açıl.: ar 
ya konulmuştur. oe' 

~1uhamrııen tıe sO 
ilk teıııin-ı'ın 1721 

dır. ihale 1,9.741 \1 
de Dcrtor<l ırlıldtı.r~J 
tır. Ş"lrtnume dtı• 
ıülcbilir. 

Hatay 
dan: 

Ası neı.riuin _.., 
..,u.,~· 

dıdlcıı ilıbaren ~"lıl 
hududuna ıwdıı~1 uıı1 kid 15 - 1 9 94ı 
itibar n 31 -8(ı111c 
hine karlar ~",8,cS 
lıklurın suydı)t 1 ırıı 
arttırmaya k0111 lJt 1 

:\luhanııueıı 'l 
. ~t· J 

Jıra, ılk ıcının· 

kuruştur. ,...9J 
ıtliıle 1 - 9 rJlU 

hinde d rcerdtı ıe 
rt ını• lm:uı<t11·. ~a l uıl 

darlıkla görul~ (~" 
KA) 11' f !\~!1de 

328 ı;cnesıı 
. d ~rı 

ya riişt.yesı~ı l'ıl) 
tastiknaweY1 ,ro 
) eıı:sini çıt\: 1ıı ) 

k. · · ııu· ı,o ı. es ısının d r 

lll!.LlJ>l\ r. H{Y ASJ:.11!\DEN Jılyı rıı" 
Görülcıı hııuru üzerin • olmadığı ıııı Jı; l· 

.A tırııt 

• .,,~, Jfl ) 
defne suyu ~"'bckcsıııin ~ebekv u"" . fvıı 
muhtelif yerlermden alı· len ted ıluı;:ı"i'ttlıi 

diyece u 111 . .... 1' mm su ı.iııııuncl .:!ri tJhlil- d . · 3tııı .. Jl1 ıı 
haneye .röudcrılrmş, gd"rı un ışarı ıeı1 

~ ..... halle salu0.~.ı ) 
r.ıpora rıuzuran yu luız İp- laruıın l.Ja~ ıe.ı i ., 
lik pu.ıurı nı ıntakmmıı ıh darik etıoe ıvrırı 
t. d . .~c tJ ıva t en., .:)clçuk, Bımıcı 1 dıirer şeb v'' 
lcr, Sakurya, l'ur

0
ut ve 

1 
nı~ıı ınil~roP 0ıorı 

·ııw 1 olbaşı nı.;hullcleriııirı terııiı tekidcıı 1 

. , , * Wi' l ı/P 
ıVlegv~ ve zeytin sa ı\~ 

IIATAY D~FTEHDAHLIGl~~)ııı J 
Lira Kuruş c:nsi \1ikdarı rta<iıl' j 

60 00 Portakal 12 00 adet :\Iağıı ~ 
21 40 Limon 2120 ,. ,, 6 

2 25 ı\lunduline 550 '' , 
199 50 Zeytuııdaııesi 3990 kilo ft ~ 

1 25 ,, ,. 25 ,, Mişrn1'' 
167 00 Portal{al 33400 aôcl ·· 
38 OJ Limon 3800 •' 
19 25 .\foııdalinc 3850 " ·· ..,9 .. deı• 

2 50 Zeytuud:.ın~~i 50 kilo hurt -511 15 
Yukarıda cins v ruiktan yuıı'ı 

arttırma ıle s ıtış:ı çıknrılnıışlır. , ' 
falip olanl 111'1 l )0 de 7,5 (\ ıJl '

1

11t 
mııı11tiJ~ bı .. hkte 29 - 8 - 941 gUıJJ sı 

.. dmiığıı ınürae<ı t .ırı. 

* * 
Kıynıeti muh ınım nesi * 1 
. Lira Kr~ Cinsi \tild•1 ,.~ 1 

2061 50 Portal,al 412300 \J 
52 2) ~1 md:ıliııe 1'1450 ~?ıo 

519 Zcytwtane~i 10380 
93 t;ardane::;i 4650 '\ ı~ 

Yukarıda cins ve miktarı yuıılı ~ı~ 
mahsulıer açık urtlırma ile satJŞi.lt.ıl 

·ı) · o alip olarılarm yüz<fo 7,5 teııııll 1 ı 
salı günü saat onda DefterC!arlı~ta 

ıl ~ 1 

ğıJll ~ 
:ren llir.:ıns fmı.>aratoru sa- ni · ,, maiyetin" ı slim ırı Antakya Orman Bölge · 

aefliX-inden aldırrımız 367 ı evi yı·tı'ı·ıııı·ş oıa· o-• rini ve mişti. " n ·· .J uoıımuz • 
-~~~~~~~ır~ıl~n~t~j-:ve~ş~n~ş~ır:n~n=ş=1~, ~~~~~~~~~~~~~~~k~c~ı~ıt~a~l~·ı~ıı:c~v~cu~d~u~'n:ın~ğ!a~~~~d~u~n yeni~ni ulmak ü~re oduna ait 20,6,941 lurilı daireye mürncadl (•ttik. 

· · RtA- hükmü k lmadı 


