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dQ a a lngı ız utbolcularile İngilizlere-göre o.....;A;_,lm~a=n=ıa=r=-a=g....;;:o~. r.,.,;,.;.e, Ruslara ~re 
Bi,i~. ve evelgün yapılan maçlar l ~---

cı rna t 1 L .,, d R t f b ·· ı R f f Al ç a e karşı o' ikinci maçla da l '!Jll a os o o ge- os o u man 
1eıı ~Iısırclan 5 

-
2 

yenildik 1 Al 1 h sinde Ruslar ) lardan geri ~ ~iliz Anka raya ge· lngilizler 2 ye karşı 5 gol m an ar e-
~elki ~u Jutboı takımiıe le galip gf"lmişlerdir. 1 ağır kayıplar aldılar "Ylıi llt dn Ankarada 19 Ingiliz takmıı Ankara nÜz yeni memİŞ 
;ıııı., \~Oda • Takviyeli dan Isıaobul>ı 'giderek önü T obruk çemberinin verdiler 

,1.:_ ~Pı1an. nı lrliği arasında müzdeki cumartesi günü Der.Un 3'.J A. A. -
1. ı/ O a k açta lngiliz takı Galatasaray ve pazar günü kalktığı da belli değil 

Alman ordusu inti 
· zamsız ricat ediyor ~ :ltbiye o~şı 1 golle, dün de Fenerbahçe ile karşılaş Londra 30 A. A. -

Y&t>ılan "
1
u futboJculari tıktan sonra Mısıra döne- Kahireden bildirildiğinegö 

~--ınaçta da yine cektir. re, ,Yenizelımda .kıtalnrı 
Kı .. :-~------------- dün Tobruktaki garnizon· 

D .. ~ Lısesi Du·· n ku"" atış la birleşeceklerine kendi 
\ıfl g ·· l yeni mevzilerini sağlamlaş 
g •.• Uıe bir spor denemelerı" lırmakla meşgul olmuşlar 

~ Osterj · dır. Alman Başkumandan· 
~ ıı Liseıf~ı Yaptı Valimiz bu deneme· lığı lngiliz çemberine düş 
._den ien ;.ıkle Ortaoku memek İ"İn kuvvetlerin · ~M C ı kıQlas leri tetkı"k ettı· )' .~ ~a. Çok .. " 

1 
Sa· den . bir kısmını geri çek-

f~~ ~6sterisi guzel bir Beden Terbiyesi Bölge mektt-dir. Bugün yann IJu 
'~de B Yapmıştır. &şkanlığı tarafından açı- bölgedt\ çok şiddetli mu . 
~ fne118Ue aşta Valimiz lan atış kursundaki mükel lıarebeJer olacağı şüphe _ 
)~ ~ 1(0~"~ Oldu~ halde lefler dün Felht köyü ya- sizdir. 
t'li~ıuıkı e ~nı ile askeri kınındli alışlar yapmışlar Askeri Ingiliz malıfille 
b ~riııd r an Ve ı .. lebe dır. Valimiz Atış alanına 1 
'IUc en \ö ri, 'obruk muhasarasının ~ .... bir lcatlllUrekk~p bü- giderek mükellef gençl~rle 
11tk'llş l<~t ıt~ahk hazır bu ayrı ayrı alfikadar olmuş, kaldırıldığını h"nüzbildirrni ş 
1 "d• erı baıt atıQları1 tetkik ve kontrol mişlerdir. Buglin k ü durum 
at- "a•a~ an sonu " Libyadaki Alman kuvvet P u,141 ~ e heylcan1a eylemiştir. Mükellef ge11ç-
ltı11 (;fısteri~l!Şlur. !erimizin ı: tış bakımındzm lerininl nih~i SLıretle yenil 
~ l'ta k 1,1e \;u 1 gösterd' k eri büyük başarı miş 0 dukl.ırı manasına uş~l <>şuıa ·i va' yu gelmez. 
lı lltı " rı.e bayrak yı memnuniyetle ve tskdir 
t ~ .,apılı:n l . t• 
a~h,.7 Vere ı~, gerek ey emış ır. 
lı:ıı,,1 •t:r, i ~ ortaokul 

Y. 4rd.ır Yı dereceler 
o;;l'ıi • 

~ "'kil 
~ı· ~~ b ve tay inler 
l ıııı ~lu 
~ ~ ttten llan V i ~.yet 

lıa.ı_ ~ 3 Ilı(,!' •• 
~" ~ J 1. • ll!!.lmey-
l ~!(~'! ~ta 8S) t m ı.l 
~tıY111 q~ Uhasebe vol 

"'ı t ı.·'tnuı u 1 ~tf' k ~'il J it) . ..u 1 

O:Jer ~ ~~ı~t!d.ılrniştir. 
~G I ~n li Lıııuuan İs· 
~(\ ra 1rı11 
J .ıı l aaıı n rcisiiğine 
lınd lQ~tı I< rı_ı .. uşıu 'l'rab 

~~,. tıuı ı:ı eısı 'ti veka 

~11-tke~ ~l(jrı <ltıl 'levfik Ti· 
~~I !ia · ru;!{k Skt-ud run 
~>ıı ll<'~r er.nu.ı ilko lr: t llıtırıı 

~ 11 "llıh ığırıe An 
-n, J\~t"~t~~~~t Hkoku· 

\ Jkıııu llkyd l~ Nuri Ay 
Lık li ~ unıhuri)at 
l Iı~~de,un ~retruanhği

~ lıi ~ ~l!lu 1 arnıkke 
ıJıı kı l.ı Başog .. , fi\ 
~d '1e ueq · 

ı~. t~Yirı rı Atam 
~'rti Olunnıuş 

~ransada 
Ya1anlanan bir haber 

Vışı 30 A. A. - Ofi 
Ajansı bildiriyor ' 

.Fransız ;'ası ile Cez • 
yirdeki tay~ t.!'0 meydan -
1urile Beyh:ırta harp limn· 
mnıu Almunyuya tcrke<lil· 
diği hakkmdu yabcıncı kay 
naklardan v ·rılE>n h'lbe:ler 
burııda hayal nı.ıh ulU ve 
glillmç o' ,rak yalanluıımak 
liıuır. 

pariste yeni bir hadise 
Parıs 3 J ~. 

Paristekı AJma ı kumunda 
nı bir em rnaoıe ueşr de· 
rek b.r gdzınoda patlıyaıı 
bir bomba ile iki Alman 
askerinin ö diığünU, bunu ı 
üzerine o nıuıtakada gö -
zukme yasağı yapılarak sa· 
at IH den itıbaren sokak· 
ta doJaşacaklara ateş açı
lacağını uild\rmektedir. t' ~ir h Reısj 

rıh eı· 11.fta 9eldı loso ıoptan 22u peraken· 
""'ı~ı~ 1lıtıi e"Yc] • 
& ı.~h~ ~ ş. ?Jill p A~ka· de 230 kuruşa satılnıalıta 
~ l\ ''8ırn · artı ve dır. 
ti... Q. .....ıı J\h...ı 
~u~ arı ~~h . vuullah 
~İy~· Oş a~ı~·lllı ize dön 

'ay~ 1 er. 
(1 kth't, ç~kirdek 
~r~~- ~karıldı 

1~ ~.~ llliktar· 
te çıka-

ki· 

ÖLOM 
Merhum Hacı Rıza 

BalcıIJın eşi Hayan KAmi 
le Balcı dün akşam vefat 
etmiştir. Merhum hayırse
ver bir kadındl. Tanndan 
yarlık dilttr, kederli ailesi 

~ clil•i~ 

Habeşistanda 
İtalyan imparatorlu

ğuna son verildi 
Londra 30 A. A. 

Haueşistanda sc•u ltalyan 
kalesi olan Gt.. •. .Jnr da tes
lim olduktan S'Orıra doğu 
Afrikedaki ItaJyaıı lmpara 
torluğuna son verilmiştir. 
Gondarda esir alman ltal· 
yanlann sayısı 1 J bini aş 
maktadır. Habeş Imparato 
ru şimdı harpten evvelki 
LuUın toprakları.rn lıAkim 
bulunmaktadır. 

Almanlar Mosko-
vayı göremiyecekler 

Moskova l A. A. -
• Pnvda ,, gazett-si yazı· 
yor: 

Moskova kapıları Al
man mütecavizlere karşı 
iyice kapanmıştır. Bu böl
ge 49 Alman tümeninin 
mezan olacak ve düşman 

Moskovayı göremiyooektir. 
Cenupta Kufkasyadaki pet 
rollerimizi de Almınhır a 
lamıyacaktır. 

Moskova 1 A. A. -
Tal:i8 Ajansının bildirdi~i· 
ne ~öre, Almanlar .Mosko 
va cephesinde bazı nokta
larda ınüdBfaaJ a çekilmek 
zorunda kalmışlardır. 
Rus kılalarının karşı hü· 
cumlan Alaıanlara ağır ka 

ar veıcljrıııek 

Alman Ajansı bildiriyor ; 
Rostof bölgesinde lüzum I 

suz.kayıplan- meydan ver i 
memek için gerek olan ı 
tedbirleri alaıı ve şıddrtlE> 
mukavemet gösteren kıta 

Jarımız hava kuvvetlerimiz ~ 
ıe işbirliği ederek burada ~ 
Ruslara çok ağır kayıplar 
verdırmişlerdir. Moskova 
bölgesinde muvaffakiyotli 
hareketler devam etmekte 
dir. 

Uzak Doğuda 
Durum çok gergin 

leşti - Japonla 
rın Siyama hücu 
, mu bekleniyor 

MoskovH30A.A. - Husus .. 
resmiRus tebliğine gört-, 
çelin bir muharebeden son 
ra Hus ordusu Rostof şelt 
rini Almanlardan 'geri al
nuşhr. Alman ordusu 
intizamsız ricat etmekteı 

dir. Çok miktarda gnna 
im alınmıştır. Şehre şi· 

mal den giren Hus ordusu 
ile A!malar arasında çar
pışmalar olmuştur. Hir 
Alın~ın gen(-ralinin,kt:ıınan 

dasmdaki ordu yok edil· 
miş ve Almanlar bumda 
5 bin ölü bırakrruşlardır. 
Hus ordusu şimdi intiuım 
:ıız bjr şekilde kaçan Al· 
maıı ordusunu takip et· 
m ektediJ. 

İran kabinesl düştü 

Nevyork l A. A. -
Tahrandan buraya · gelen 

Londra 1 A.A. - Röy 
terin diplo:n~tik muharriri 
sazıyor: Japonların Siyama 
karşı bir. ıhücuma hazır· 

Jandıkhırına dair kuvvetli 
şayialar dolaşmakmakta 
dır. Japonların Siyama 
karşı karadan havadan 
ve denizden bir yıldırım 
harbine başlamaları müm I 

' bir telgrafa göre, İran 

kündür. t 

Başvekili Furugi Haıı dün 
istifasını vermiştir. 

Londra 1 A. A. - t .~ .. ~~~ • • ~,..~,..,,,,~~!=:!~~ 
Siyamdan buraya gf"İt;n 
telgraflara göre, Si} arnın 
baş şehrinde hayat normal 
görülmekte ise de, b ı böl 
genin JapJn.hücumuna uğ 
rayarak ikinci bir Belç ka 
olması endişeı:;i vardır. 

Vaşingtun 1 A.A. - !{uz 

1 
SON DEKiKA 

İngiliz gazetele .. ine 
göre 

velt kısa bir müddet i<.:i ı • 
.çekildıği istirah ıtgAhı 1dau rl 
~ süratle Vaşingtona dün· f 
müştür. 

Ruslar bir şeh
daha geri aldı 

lar 
Bu mevsimsiz dönUş;Uzak t BU HABER i\IOSKOVA 
Şarktaki vaziyet'n fevk • OA:\ TEYCD EOIL'11!;Hl 
lade vahim olduğu kana· 
atini vermektedir. Geçen 
cuma günü Japon Başve 1 I ondra .1 . .\.A. - ln1~~i-. . -.. 1 'f Jiz gaz~telnının Stokho n. kıtı Gttnera oyonun ver- h b' 1 · d len ha 
d . ~· k In .1. A mu \ 11 erın en ge 

16 1 nutu ta gı ız ve • b 1 .. ,..,_ Sovyet ordu · · er ere gorooıı 
merıkahlann Asyadan cı· T r\,· · ngok ş .. lırini Al· 

• jA }d"ğ' • SU 8 .J karılması. ai'.H~ ge ~ 1 ~11 m 11 k 1 11 J ı ·ı 1 l • ı { ~ · i-
söylemesı ilzerıne Y.e~ı IJı_r ulmışlar<.lır. 
ıaziyet tabaddüsettıği aşı· 
k!rdu. Japonya henüz A· 
merikaya cevap vermemiş 
tir. 1!.ğer Toyonun bu ııut 
ku verilecek COVJbın bir 
kısın ını ihtiva ediyorsa At· 
l ııtikte şimdiye kadar gö 
rülmedik bir harbin başla 
ması için bir tek kıvılcırm 
yetecek·. 

Sovyet nm lrnnıları bu ha
be•i henllz leı;'d E;fmemiş· 
tır. Yulnız dün goce Mos· 
kova Radyosu Alman kuv 
vet.erinin bu ş,.hird .n ge
ri çekıldiklerini ve burı.ır•.ı 
Alman kumandanı Gen r.tl 
Fon Klayıoın d1 kaçtığını 



J 
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Gayri 
Hatay Defterdarlığından : 

Güzel ve Oz Türk 
çege doğru P. N. Mahallesi Kimden metrilk olduğu 

Yeni ve ÖZ kelimeleri Örnekle 794 Sarılar Abdullah Mihall oğ. Saman ve meryem 

Muhammen 
(Bedeli 
L. 
200 

veresesinden ~anı, ıın 
rİ ve kullanıltş şekillerile 14 Gazipa~a Mihail KehalikızıMeryaııev(•Cabr .. o.YüsufSOJ 

59 Kastal Hrs. Abdülmt1Sih Azar oğ. J.\lber ve At"isto 120 

beraber yazıyoruz so3 Kubilay ., " ,, 1350 
ceğiı.. "Durum,, Fransı~ 378 Kün:ük Circi Kehali oğ. Se'im Mihail,lbrahim vrs. 3JO 

Cuma günkii sayn z 
da "Öz Türkçeye doğru,, 
başlığı albnda y ~ni ve öz 
Tilrkçe kelimelerden bir 
kısmıni karşılıklarile l.ıera 

<;a •'Situation,, karşılığı, 143 Gazipaşa Antonyos Eyda oğ. Abdülmesih 41)) 
•· Vaz yet,, de yine Fransız 360 Gül Beşşur Tan bur oğ. Hanu ı 25) 

,, 

ça "Poiition,, karşılığı o 23 Fevzipaşa Circi oğ· lspiraon " 3J 
tarak kullanılabilir. 92 Acun Abdülmesih Kerruz vereselerinden\fo"yern vs. 890 

her yazmıştık. 
Hazı kil met karşılı klan 94 Cüneyne " ,, ,, 15 O g ~ ıı 

vardır ki 11.sıllarile bera· 268 Gül Andiryaoğ. Circi ve Menaşi veresesi 3')) rılıtl; 
ber lAzımdırlar. ÇU.nkll Yukarıda yazılı gayrimenkullerin millkiyeti ıu;ık arttırma ile s.tt•Ş l çıl~ll llk Listenin çıkması 

bölgemizde derin bir ilgi 
uy:ındırmışhr. Bu yeni ke 
limelerin öz~oliklerile, kul 
]anılış şekilleri mümkün 
olduğu kadar hıf sfü\th yaz 
mamız i<;in lıir çok okuy· 
culnnmızın mektupla söz· 
le bize baş vurmalarını 
sevin~~ıe kurşıludık ve bu 

başka başka mefhumları Satış bedeli pt~şindir. O~llaliye, Han vesair masraflar müş•e.riye aittir.,, 1ip 

ayırmaktadırlar. MeselA ihale 5,12,941 Cuma güııü saat 10 d'.l Daiter larlıktu yıpı ac tkht· ııı 
bize hem "Doğu,,ve,,Ratı,, ]arın Yo 7 ,5 teminat akçusile birhkte müracantları. 25 )ll,S 
hem de''şark,,ve"l'arp,,IA. · Binalar Millt EmlAk dairesince talipltıre gösterilir. 22, ' 
zı mdır: ( Sonu ~!J_ 
·-... -K.-o-o*"'~a;yon k~-;;;n-;~~~--- Çaglayan Loka tas!.ı••' 

dilekleri yerin : gJtir 
n c-yi çok faydalı bulduk 
bugünden başlıyaıak ga 
ı..ctemiıin dar bölümlerini 
iÖı önünde tutmak şarlile 
-): eni ve öz kelimeleri 
mümkt'ıı oh.luğu kadar 
lııf~iHH lı ve b. ullanılış taı z 
Jarile l.xmıbcr ol:uycuları 
ınıza vereceğiz. 

llk listemizden tekrar 
lı a ş ı .. a m a k üzere 
ı l r \0 n lfü i ı ci ı:ste-

} i sa) ın okuyculaı ım11.a 

s~nuyorı z: 

Yenidın tanzim elliği ..ışhk kısmma t3Ş'lltııırdıt; 
Hatay Vilayetir.d ~ n lıhuzır ~aziyeti göz önünde bulu ıdurarak fııı iElflt t l 

Buğday ve un sarfiyatından tasarruf edilmesi zaru mi tenz.Jat yap'Ilıştır. Aş ığıd>1ki fiut!nr bun~3cıl:lt1 A 

retine binaen ittihaz olunnn 223 numaralı kararın F,iatlar : Sebzı:-ler 1 > - 12 SaJata,Y~.1' rıı~,' o 
meriyete konulması hBkkında 2-16894 sayılı karar Et yemekleri 15 KuC~lt r!l~ 
name 29-11 -941 bJrihinde resmt gaz~ tede inti· Pilav ve rua kn rnalar 1 O Bü). cııi t 

Bu fiatiardarı başka alıouelere yüzde yır 
şar laderek yürülüğe girmit bulunacaktır. Hu kara 

y1rpılmaktaJır. d ~ (1 
rm metni aşe~ıda yazılıdır. . . Q ! ~ 

1- Millt korunma kauununwı Mu~ddel 21 ı.ccı rf aOl<UI mezunlarıfl 1,18' 
maddesine duyaıııl arak buğday ununu 'n Ekmek, J d G d ki E ı 1 t 1ebe 

8 

B 
. a:ı 3rma e i i roaş oku una a ,, 

Francala, Makarna, Şehriye, peksirn "!l, isküvı ve Jandarrna Gene! Kornutaulığı:ldarı: 5coa ~J 
Simitten gayri maddelerin yapılması, satılması ve is· 1- Okula g~rdıktsn ıtib ıren iki buçu~ ııtı1 16 
tihlaki menolunmu~tu~. L'>kanta mutfak ve evlerde Ja~r:lar'?a ~ d idi _ç ıvuşu olm :lk ve •ıVııı ıııoıı.ıll 
yemek 'hlarak hamur iŞl'!ri bu hükümden is\isua as kerhk hızmetını görmek uzere0rtaok0\ f· 

edilmiştir. Tic re Vekaleti bu ihtiyaçlar için rnev· dan f.Ö ıtillü Jmdarma k ıydma başıan'l'l!~ 1 

0ıefl1 
cuda göre un tevzi ettirile bilir. Ve .Francale im;llAtı 2-Gedikli okul .. .ıou muv.ıff kiyetle bıt~f:c ; ' 
ve l>unlsrın yalnız hastalara verilmesi hususunda nun :mucibince iaşe be~blile (54) lira -ıerı dı.t' 
icap eden tedbirleri alır. metlerine devam edı::nle- (134) liraya ktı ·r 

Ecııclıi tasrif ~ekille 

rin<len terim olmıy(tn kt~ 
limelori Tı.irkı;deştirmelc: 
Hılldm, ınahkemP, mulli\ 
ke'llı:;, hnki.;:ıiyet t~rirndir 

2- Birinci madde mucibince ıaµılmalJlrı, datılma afabiıe1"IBklerdir. 1~ ı:ı, · 

1 

ları Te istihlA.k oluu maları mene<.F:. _,:; nlan, pasta 3- isteklilerden aranan şartlarla ~ıcu ili ı; 1 
kek, 

8
,rnduviç t:jk ıı.i;i, puvaça, yuflca, c;ô•"..Jk, börek, staj ve saire ivin iz'l\ı.ıt a rn·.ü· V} {;!b0~ 1 

P 1 
l 

tatlı ve emsali unlu maddeleri imal~ eden eşı•as Vl} • ı rnek istiye ıleı-iu lu ı l ık · ".thl wr'••u • 
Komutanlık 11•1 nır.cn ; ·~ rn 1tv4 mÜ'?S!::seler bu kArarın neşri tarihin<len itibaren üç · ·ı • 1 9 1 - 3 

1 
. yı gorııı~ •• rı ı. t' o un. ... . - 1 ~ ~ 

ıer. Takviye etmek yeri.ıe 
kLıvvetleu( i ·mek, kııv,•a 

yerine kuv\7 t!er,muk~vvi 
yerinP 'rnvvetlemiırici gibi 
'"Tec~sqüm ettirmek yeri-
n • "cisi nılendirmek ,. ter 
kiplerini kullaııacağız T('C 
ziye etmek., verine ''Ceza· 
tandıı ınuk,, karşılıkl:n ını 
kullnnnıalıyız. 

Kııllanm ı diiındeki 
'J iirln.;eleri ile hi~·bir mamı 
farkı olmı~1an h;\ p' r ya· 
hancı keHmeyi k .iannıa 
muk taı.ımdır. i\leseli: 
''t~hvil etmek,, yerine de 
ğişlirmek, çevirmek,dön • 
dürmek,, , -ırsal etmJ" ,, 
yerine ··yollamak,, • "sulh" 
yerine .:barış,. "lhafd ı t . 

nıek,,Y .. rina'' Korkutmal ,, 
"'Tekdir catmek,, ye:-ine 
"Aıurlsm&k,, gibi 

llenüt. kamusta mana 
lan tesp t olunn.ı.ıy:w. kul 
lanmu ve konuşm ..ı diline 
geçen kelimeler için şim· 

dilik zorlama yapm~Ptt 
lüzum yoktur. MeselA "Ô· 
nem,, kelimesini "Ehem· 
nıiyet,,den fazla .. Rüchan,, 
yorine kullanmak belki 
daha doğrudur. "Durum,, 
ve "Vaziyet,, kelimclerinin 

gün zarfındıl n'tthallin eu büyük mülkıye memuruna p t k f tı "' 
verccekleı i 8ir uE.yanname ile ellerinde mevcut mat· o a . 3 ı · .. ; e L: f ;n on s 3 
ların miktar ve Tasıfl:ırını ıbildirmeğe mecburduı lar. Hatay Deft~rd:;:lı ğmd :ı 

3- Beyannameler mahallin en büyük mülkiye me Muhammc· Bedt..li 
muru tarafından makbuz mukabilinde alınırva vakil Ura Kuruş C·n~i Adet 
geçirilmeksizin Toprak mahsulleri Ofisinin nı ıh:ıllt 222 85 Port, k 2 1700 
veya en yakın ttitkil!tına yine mukbuz mııkabilinde 14 5) .vı .uchıliud 2900 
tevdi edilir. 69 O) Limorı 690J '' , 1 

4-:Mlllt,lrnrunma kanunuaı.ın muaddel 14Uncü rnad 3J6 35 Y kun 1 ,~ı. 
desi hükômlerina müıll:eniden işbu karar• , ne~rı ta•·i 1 ı in Yuk·ırı.Ja cin!-l, lll'kt 1 ' 8 mu Hl 

11 
ul: ı 1 '1)

11 

lı ıu .ıhSl• le: c.çı k ..ır tır n l ~ s ıtış 1 ı.:\~ J ı P 1 
de bu unlara değer fiatları peş:n en tediye olunarak Top· ılnlc 2 - l'l -J4 ı . 1 1 rü ı i :; ut lv

7 
5 t • \~ 

rak Mahsulleri Ofisinca ınub!ty.t•ı tt . füınjlc tiLern h i· lıkta y ıtJılacağını:hu l ·ip ~l ııılJ ııı "o '111• ıl 
metçe el konulmuştur. çııı;;ile miirac ıttı..ırı. {.J .. J,u 11.ı, i il ı \''., 11 

5- Toprak mtth3ulleri Ofisi taröfmdan 21 giin Z'trfın müşteriye ait~r. ca" 
da dördüncü madde h~kmüııe tevfık ll muh yı.ııı edıl . 400 1 ç Jt• ' a 1 
di"i bildirilmiyen uuhır, iınılltı nıeııedihnemiş 0

1an on e 1 sa . \tl 
maddeler yapımlara satılabilir. DEVLE:!' Zllt \Al' l:]Lbl \U!.LL U b.'-'f{ J 1 ı 

6-l~bu karar neşri tarihinJen itiba:en mer'ıdii ka· ÇIF l'Llvl. 1 lE. . , ı1 ııl, ,, 
rarın ikiııc( madd~&i lıükrnüne nazt&raU pasta, kek, Hıtay çıfdığı 1~41 ~ lı ç~l ıli: .,t O" 1 1 j{, 

yi.iz tonu ~uv.llsıı: o ı 1. t an~:ı·· ~ • 6
1 

tP . ı 1 

Sanduviç eııtmeği,puVdÇ1,yufLuı, ~örek, börek, tatl, ve KAnun 1941 ç .. m~ n >ı gı.inü l:i ıdl 1 . ' ·."' 'ı 
emsali h6ır nevi unlu maddeler imal edenler bu kara de çiftlı" )l J~J ılı ~, l{ l 'tlı • ıı ı :;J l • ., \ 
rın ueşı i tarilı nden· itibaren üç gün ı.urfıud.ı ın:ıhaUin : llı acı' ı; .. l i d •r (in ıli.ıu, Vı'f ı J ı ı, ı• 
en büyiik rui.ilkiyo memuruna Ytlrec ! kleri bir beyun· <;elliği, No: lJ n vilorınJe ıdır. . 1 ı l · 1ı 
nıunc ile e!lerinde mevcut uııların miktar V6 vas.fl allnı L'u••pl.!rin s lhl:tc;ık -v~ tıte ~ ı • 1

11 ı.J '~ 
bi!dirme4'e mecbut· otduklarınJan 'l.7 -1 1-941 ta i rada Devl..ı. ZirJat iş.etın l13ri kuı·ı.ı ~ı.ıı J ı 1 ı • 
hinden itibaren beynnıımelor ; n alınm:t·ıom v~ Top· lliğj 1e, J..l tJlılütn l;:;.ıı>.ı Jı·J::1 ı· 1. 1 

ralc Mllhıuller~ Ofoıini.ı en ya1un t~şkilatı ntı Vt>rilme,:;i nup çıfd d-ari ·u,.iJ irı1.1,{jujJ, l.; ~ ~;J ı 1 

nin ıwratlc. temini Vd neticenin bild ı rilıne~:ni ricrı · odasınd i v~ H 'YJl ı ııy • 1~ Ç fctıt<: bJ ı ,ıı \ 
Tıcaret Vekilı M Ulıcınen rn rn röı ıIO • .: i .n 1 n dıı l i ·. r •1 P_ :g:;l ) 

Hatay V ~ !iliğinden: iştirak ed~bılmelerı içın t~.rıi ıut .ı~""' 
Tic.ır~t VekAletinin 27- 11-941 tanh vu 16954 zarurıd ır . 27-t _, ot 

aayıh ~mri yu1'ıırıda yazı '. ı o ~ı ıp mezkür ahktlrna taai K~YIP L'. SflK ,\1 1E ~1,/t}l, 
olaularıu ellerindelcı un mevcudu evs·1fına müteallik 922 senesinde Sulta11i , 1 ,> l ı 
.beyannameleri üç giln zarfırnfa Vilayet makamına 9 uncu sınıfından nldığım · ı> ıı 
makbuz mukabilinde vermeleri vu kararname ahka tustiknameyi k.Lybettiııı. sı 111 ıı.ı 


