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\ıiıa !J~ bıugur gelecek ki esrar per cephesinde Sarktan gıuba 
Yelın yapt ., t bb"" l .. kuvvet nakletmişl~r 

~ ıg1 eş ~ us ~r musbtt desi kalkıyor ~ovyet rn \Jkave· Londra 25 A. A.-
' •tayın b netice verdi tinin kırıldıg" ı söy Almanların şark cepbesin·" 
"•rş l Ulgu.. 'ht' J 1 H" d" · 
b '•tnak ·

1 
• ı ıyacı .ıı Urfada mebzul miktar· apon ar ın ıçt l · den gube ver.i kuvvet 

~>' 1 çı · enıyor , 
~ııget erden 

11 • 1:ıvar vi· da buıgur stoku me .. ·cut niyi işgale başla Stokhutm 
25 

A.A.- nakletıik!eri hakkındaki 
.ı llt R"t· . vı ayetimiz ~ olduğu ve fiatlarm çok mü· dalar baber ye::i hadiselerle te· 
\la • •rılm · h B l h"be l e z· "İlayet eaı akkrn· sait bulunduğu billlirilmek· uraya ge en .. r er eyyüd etmektedir. Dün Al· 
''•at V Çe Ticaret ve "tedir. Londra 25 A.A.-Röy gÖfe Finlandıya cephe· man i~galı altındaki ara• 

b~aPıl,h tekalcti nezd'ınd ... b d k h ter Ajansı gayri resmi sinde Rus mukav~meti 2?. h d · ı· l't ·• tışebb" e ;>e rimiz e i zıı \re : ziye ücum e en ingı ız 
netice usıer müs- tüccarları Urfa ve Adana kaynaklardan aldığı şu ha. temmuzda Ladoga gölü tayyaraleri buralarda şim· 
Lı Vern · · beri vermektedir: · d k ı t F 

· 'llb ııştır · dan külliyetli miktarda cıvarın a ırı ınış ır · a· diye kı1dar görülmemiş 
tıca er &lı.l ~ Japon kltaları Fransız h k · 
Ad'ct Vek·ı 16Unıza göre bulgur getirtmek üzere kat vaıivet enüz atı derecede çok alma:ı tayya· 
li arı, a et Urfa , te~ebbüse geçmişlerdir. Hindiçiniaini i~ğale başla· ve sarih değildir. Çünkü releri ile karş1laşınışlardır. 

lltay lllıntak l 'e y k d mışlardır. ·Buralara mühim Ruslar kesif ormanlar su 
.... ~ a b •• 1 Garından a m a piyasamıZct bol k d J · Lenı"ngrad o'"nlin .... u,. d "~ur 'h 'k d b mi tar a apon garmzoııu k· ı · l d' t,d "' ~ et . ı racına mı tar a ve ütün ihtiyaç sma çe ı mış er ır. • • 

''· nıış bulunmak- laıı karşılıyecak kadar bul yerleşmiştir. Finlandiya kıtaları Rus de ÇlVİlenmışler 

l gur geleceği anlaşılmakta Avustralya mat- mevzilerine girmişlerdir. Londra 26 A. A. -
l\ J~ dir buah ateş püs Diğer taraftan Finler Mur Röyter Ajansı Mos\cova· 
\Jl(e d . k ·· ·· mansk deıniryolurıuıı mü· d!ln bildiriyor : 

il er Un Q ilt l • Sidneyu;5u~~:. -Bu him bir kısmmı da el\ erine L~ningra•.iA oııukn : 

C geçirmi~ bulunuyorlar. de çivilt'nen iman ' UV· Q d re1da çıkoıakta olan Deyli ~etleri .:imdi 3 bin kilo· e e p. f • J ı Almanlar Mosko v n r z Telgre p,azetesı apon a· metrelik lıi r c~phe üz •riıı 

h ans l -·- nn rlindiçinideki e .,ıelleri vaya ne za<ııan de zayıf nokta ı ramakla 

Q -- m tahakkuk eıt:rmek için varacak ? nıeşguldur· 
~ 1-p ·gemı·ıerı· muslibme sözlerle dünya· Stokbolm 25 A.A.- Moskova bocnbar 
~ h i yı oyalamcı ktadır. Fakat Almanların ş:ırk cephesin 

., e til d. Hltlerin usulü oları Bu · dımanıuın tesirleri 
le,. d•• ~ e zlen bu gemi· sözlere inana~rık değiliz. de ilk 20 günlük seri ha Loııdre 26 A. A. -

llı1 }': F.-ansanın vaziyetini realist reketi son on gün zarfm· Rô;ter Ajansının Mosko· 
h umurtalık. lima• bir şekilde tetkik etmeli )'iri yarıya düşıııÜ~lÜr. Vıidıki husu~i m.ıtııbirı 
"' lfl Q k ve müstemlekelerini mü As~eri mehafiı ıayet bildiriyor : 

~'çc;~çentf'rd Sev edildi/ er dafaa i ç i n lüzuın Alınan o:dusu bu suretle Al nan hav" luvvetleri 
ıı ~'•k ı c il,." db' 1 · 1 ı d yavaş hareket eöecek o!ur niıı ıv1oslcov.tyı bolllbardı -ırı, il. s~e ıd ·.,rutta11 k 1 k l lo te ır erı a ma ı ır. 
bar" lıta tci erun liına. 8 ma üzeıe dün sken· Şim.Ji Dnlırnla Jıpon el sa Moslrnvanın ancak a• naa ı laruıdıt bazı evler yıkıl 
~ıı; ~'ıtıisi i~n 11 Parça dPrund rn Yumur ıulık li· çisi görüşüyorlar Bütün ğustos sonlarına doğru zap makta ıse.d:! lıaık katiyen 
i\İ ,111 İn •i .Le Petrol <>'e. mıınına sevko1un11uşlaıdır. J H' tedileceği kana.ttindedir beyecanlannıamaktad•r. At 

<ıı e. acıtc.n ° Yumu·talığa gönderi . b1J vaziyet apony.rnın ın m ınlum bu son bar~ket· 
llı.ı.. <:'rnıj tecridi l b dıçiniye yerle1·mek üze e k d" f k ,A k 

t batp ş Ve bu ge. ~n u gemilt>r ask f'! rl erimi ve yalnaz en ı men aat· lerı artık ya ır.dll ınos o· 
ııt-n z '- ı olduğunu göstermektedir. lerı' nı· himaye etmek maksa vayt uptclınek üımdinin 

Una kadar n KO ılro ü ve mulınfllza 
il ı lapan metalibatına Darla d ' I h k t ı d·~· · • ı d ' · · ü <TÖ· e ir .. '\ ~ 1- sı atında bu l unm:ıktl itli. J ı e are e e; e ıgını u- suya uŞ • .llUll :;. => . • 

'll(e nın bO)Un eğmesi Alman· zakşarktaki lngiliz ve A· Aıınanlar evvelce ele ~e· 

() . <>,. :_l i ~ e J erin e q Q r dl m ;:~·;.~ıiıı~,:;~~:~o:i~~. '.az :u·~~~; o7;:.~:~t!•:;~~.ıd~o ;:~-:ı~k y:::~ y~~~~·;~:;.r.ııı 
cthır >f e 1( l z h kk J H . . d !lir Zt&;naııdır durmuş olan l}' e: \ 'Ak" a znda apon arıcıye ğ'tnl beyan etınekte ir, 

'" aı Japonya ile Vışi Almao İleri harekelmı ka 
1\ k eti Yeni bir kanun proJ·esi Nazırının beyanatı patnıak ve Alman mılleti· 

~c tı llr" ') h 1 d Tokyo 25 A.A.- japon anlaşıyor ne haber verebılmek iç ıı 
lt \ıckaıc ·"'4 - ·ı ~Zıt a 1 V · 25 AA D N B tfı>'t:t lı, llsk • )ahih. Hariciye ~azın bugün ka ışı · .- · · şiwdi ı\1.o.kovılyı boın::>ıtr· 
ttı dc!cı '·~anlln erı ınüke. 

1 
. 2 - Yarc'ım ısteyen· bine toplanhsındK Avrupa Aitnsı biiJıriyor: dımaoa bJşlamı~ bulun.ı -

fık Cttııj t lltıun b enn, bu askerin usul fruğ Salabiyetli Fransız me· yodar. 1il •dıl azı · • ve bi 'bass1 Rm:ı - Alman 
b,, "' il~~ Vt.:: bazı zevce, erkek veya lcız bafilinin di:n gece beyan 

• "ıı~ •. ~•ııı.tı e .. de,
1 

. kardec olıaas\. cephesindeki durum hak· . .. F .1 '' .. ., " "" v ettiğıııe gort- ransa ı e k t • ., Pro1· . Ycnı 3 B 1 k . kında kabineye malumat .ı k" .. 
t't uu l' Caı ba I - ı.aı arın, as enn Jc ponya arasın ;.aa ı muza 

tıl il Zır · d . t" 
trı k eteri l •b, İle a· evın e oturmaktu bulun· vermış ır · kereler yakında bitecektir 
)"rıı b'tirı tıe hr,iıcn .

680 ması. Japouya ihata teh Öyle zınnediliyor ki 24 
\ \ı._,,'tı tn ~~tanda~\ et- f 4 - Askere giJe n ta· likesiue ma~uz bu saat içinde Japonya ile 

~~ıl u.,eJ( .. f· ara ra ından ötedenb • rı' bun· ' b' 
rı tlı ... ıy ti ı l H'r.c:!içini arasın:ıa ınrn· . 'lu ckt .ı· e er ancı yiyecek ve sair ihti · unuyormuş 

tırıc llı1ık C1..1ır. laşma yapılr.rak imza edi· 
d11 l:et11 .cıı"fı .. yaçlarının tenı:n edilmek- Tokyo 25 A .A.- . Oli 

lqh 'tı Y ti cektir. 
buk aıt1 1Yt:rılc e 1 eri ye. te <'iması. ajarıst bildiri)'or; Ka.nlı ınuhareb eler 
it UQılct' t:ıtı\ı,İI t ıa1<k111. Japon Hariciye Nuzırı 

hcıı, 'ne k~r k&11unu 5 - Ne kendilerinin beyanatta bulunarak Cenu devam ediyor 
~•r-~a}'ib:ktır, e rrıuunıe. v_e ne de askere gidenle· bi pasifikteki Japon aleyh· Moskova 26 A. A . -

"'""d t:sttaı rın servet ve gelirleri bu- d 1 w k t db' l ou- n o'" ;ıe vakti neşredi • tıla,. 1 .. 
1 llrı . ltırı.. .. 1 ar Lgına arşı e ır ~r 6 

"'~ ıa ( .. o unmaına&ı. b · · d b R ~ R t bt·,. · 't ' tı l\d 6ore almak mec urıyetın e u· len esmı us e '" ı : 

SON OAKtKA 

Alman hedefi 
BOLŞEVIKLIGI ORTA· 
DAN KALl)IR\1AKTIR 

Herlin 26 A. A. -
Yarı resmi bir kaynaktan 
bildirilmiştir: Almarı Har! 
ciye mümess;Heri gazetecl 
ler topla• tısında .sorulan 
bütün suallere cevap ve'(• 

. mekten imtina etmiş yal • 
nız Almanyanm hedefinin 
ne olduğunu' iıah ederek 
demiştir ki : 

ı l "rıt,td e edecek Bu liiyıhay'a b'IUmum lundug-unu ve Lu tedbir· Cepbt'd~ bütün mühim 1 
Qltı • lı it, Vtı • . b' I ı1S •tıı·1 ~ıl saıtı nakliyeye bu arada ler alınmazsa Japonyanın noktalar olduğu gi ı 1 

11 I\ h, Cltaf Ol b·· ' 1' •l.ıtıd lerclc ınd,11 b 0 us, tramvuy, tünel, ihata ~dileceğini söyl~miş• mu\ıafaza edilmektedir. 
'tL en li "ô Sd anliyö trenleri ve mücavir · 1 Polosk, Porkot, Nevel ve ~~t hdc er de ı · hr. 

' tlıuın llli.ıddet .~ınnnlarda işliyt n vapur Japon siyatıi mehafili. Zilomir bölgelerinde kQt • 

•• Almanyanm he Jefı 
Bolşevikliğin ortadan kalk 
ması ve Bolşevik liderle· 
rin kovıılmııs:dır harbin 
sonunda diinya yüzürıde 

'
1
'• • ucretlerme bir mikdar de Japon siyasetinin musli ıı muhareb~ler devaın et· 

ıanı yapılacaktır. bane ,hedefler a-üttu&ünü mekted\r· 
Sovyetler birliği cli)e bir 
şey kalmıyacf..ktır. 



Surigede. 
Pa hatıhk devam 

ediyor 
lngilizlerio Suriyeyi İş• 

ralirden sonra bu komşu 
nemlekeltc sukun tamami 
tı avdet etmiş bulunmak· 
adır. 

Dün Suriyeden ıehri· 
mize gelen yolcuların an· 
lattığına göre, lngiıizlerin 
nühim miktarda erzak ge· 
irmelerine rağmer yiye · 
cek ve eşya Hatlara ha'a 
yüksekliğini muhafaza et• 
mcktedir. Beyrutta bir ki· 
lo ekmek 50 kuruştan 40 
kuruşa düşmüş. bir çuval 
un da49 liraya klldar iıı • 
miştir. Fakir holk hfüa sı 
k mtı içindedir. 

J 

lngilizlerin işgalini ır. 
teakip birdenbire düşen 
giyececek f lan bir kaç 

gün sonra tekrar yuk el· 1 
roış ve eski fiatım bulmuş 
tur. 

Diğer taraftarı yiııe bu 
) olcularm anlettığma gö· 
re, harp esnasır.da en çok 
telefat veren ıukerler yer 
li ~ uriye ve Lübnan asker 
Jerıdir. 

Yalnız Lübnanhlardım 
8 biıı ld~inin bu harpte Öl 

duğü veya yaralandığı an 
)dştlmaktadır. Harp eına-
11nda lngiliz •ayy.ırelerinin 
attığı bombalar Beyrutta 
mühim ta bribat yaı ımıştır. 
Kum me) danı mı, nehir ke· 
narına agır çapta bonıba· 
tar düşmüş, Buyuk cımiin 
yanındaki b'nalar • harap 
oloıuştur . ., As~eri binalar· 
la Deltgasyon ve Ho·Ko· 
rniseıin ikametgahı da he
men tan.amile tahrip edil 
nıiş buluoma 1(tadır. 

Suriye hududun 
dan dönenler 
Diln şt"ht imizden Suri· 

yeye gitmek istiy n baZl 
)olcular Fransız viz~sini 
hamil oldukları için hn· 
dutta lngilııl~r tarafından 
geri çevrilmiş ve kendile 
rin~ artık lny,ıliz viıesile 
gelmeleri söyleıın:iştir. 

Valin1izin teftişleri 
Valimi:ı Şükrü Snkmt n 

süer bu sahalı teftişlerde 
bulunmak üzere yay\acl ğ 
kuasına gitmiştir. 

Birkaç Rus gemi 
si batınldı 

Berlin '25 A. A. -
Alman Ajarı.sı bildiriyor : 

23 Temmuzda Romen 
ve Alman tıa)'yareleri ile 
Dir~yestir nehrinde sey e· 
~den Ruc; "gemileri 11rasın· 
da bir mubareb~ olmuş · 
tur şimal limanlarına iltica 
eden 11 k~rıc:ri taşımakta 
olun bu gemi e:-Je'l bir 
lcıı çı batırılmış dığerle· j 
de hasaca uğramı~hr. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.M ıb ... sı An kya 
• 

Akdenizde 
Şıddetli bir mu 

harebe oldu 

Londra 25 A. A. -• 
lngiliz 8'.llİrallığı:tebliğ e-
diyor : 

Akdenizde bir gemi 
kalitesinin gtçaıesi için 
alman tedbirlt're iştirak 
tden de'niz kuvvetlerimiz· 
le dü>man hava kuvvetle· 
ri arasmda bir çırpışma 
olmuştur. Bu muhareb! 
PS'lasmda bir miktar dil~· 
man tayyaresi düşürülmüş 
tür. Şindiye kadıır ancık 
ilk raporlar llhnmış olmak 
la beraber bir tic•ret ge· 
mimizin basara u~radığı 
ve 1400 tonluk bir torpi· 
do muhribimizin battığı 
enlaşılmıştar. 

ıııı kaleler .. 
Bir Alman limanı 

a ilk hücuo 
.ı~ap-.ılaı 

Londra 25 A. A. 
lnı\liz tebliği : 

Amedkadın gönderil
miş olan meşhur " Uçtn 
ıc .. ı~ " tayyareleri dün ilk 
hücumu Brest limanına 
y11pnHşllr. 

Motör seı'eri duyulma
yacak kadar yüksektea 
uçan hu tayyarder liman· 
daki iki Alman harp ge • 
misine zırh delen . bomba 
lardan .;ok miktuda atmış 
ve liı.nanda büyük bir pa 
ııik husule Jelirmi~tir. in· 
filaldarın bıraktı~ı intiba 
çok mühimdir. Alman av• 
cı tayyueleri L u hücu!D• 
la rın şıddeti ıi aultmak 
imkanını bulamamışlardır. 

Bu m~harebelerd.! 21 
d~şman tayya~esi düşürül
müş ve bundan evvel bil· 
dıri!en 12 tayy ur: ile be· 
rı.ber düşmanm zayı.th 33 
ü bulmu~tur. 

Japonyada asabi 
bi~ içtima 

Tokyo 126 A.A,- Ja· 
pon kabinesi beynelmilel 
gerginlik içinde bir toplan 
la yapmt~hr. Hariciıe- Na 
zm cihan vaziyeti ve,.bu 
vaziyet önünde J ıpon du· 
rıımunu izah etmiştir. Zan 
nedildiğine göre Maliye 
Num Japoııyctnın Ameri· 
kftdaki alacakıarıınn blolCe 
edilmek ihtimali kürııım· 
dR Japon battıbırek~tiniJe 
anlatmıştır. 

Matbuat lnaiıiılerle,A.· 
merikalılar ve Çinllierin 
sı vurduğu tehditleri mcv· 

Z\lubahis ediyor ve Hindi 
çıninin emniyet altında bu· 
't nmaa• li.ıım ieldiaini ya 
... ,urlar. 

Türk /lava 
Kurunıuna 

Köylülerimizin te 
berrüleri 

Kuruş 

BOZÖYÜK KÖYÜ 
Hamit Sa• liddin 2000 
Alı Öıyı~maz 300 
Mustafa Akmcı 500 
3tbem Yiğitbaş 250 
Hamit Öıkurt 100 
AbdülkaJir Akıncı 200 
Abdülvabıp Kunç 150 
Zeki Kuııç 50 
Selim Dursun 25 
Cemil Özk urt 25 
Sakıp Ateş 25 
Nuri Dinç 100 
Ahmel Eryılmaz 50 
Arif Akıncı 100 
Ali Rıza Eryılmaz 100 
Yekun 397 
BASKSANLI KÖYÜ 

Faris Berbur 250 
Hacı Rezzu'< 500 
Salih Ahmd 250 
Mahmut Ahmet 100 
Cemil Mislo 100 
Mahmut Arif l 00 
Mehmet Bt·kir 50 
Nüman Cillo 50 
Cemil Suı 25 
Hasan Sarı 30 
Ahmet Amir 50 
Zeydan Cillo 25 

Hüseyin Ismıil 25 
Zeki ~an 50 
Muhtar Berbur 255 
Selim Cenan 25 
Abdükelil 25 
Hüseyn Amir 50 
Sait Ka~if 50 
Y~kun 2010 

İnhisarlar vekilimiz 
Ankara 25 A. A. -

Şaı k vilayetlerimizde bir 
tetkık seyabetine. çıkmış o· 
Jan inhisarlar vekilimiz 
Raif Karadeniz düıı Ho· 
paya gelmiş ve bu sa'Jah 
rizeye hareket eyleaıiştir. 

MEMUK AL\NAC..\K 
Münhal buiudao 10 j lira 
as ı maaşla Hammam na· 
biyesi nüfus katiplıği için 
şeraiti matlubeyi haiz kim· 
ıeler 1trasında ~. 30 Tem· 
muz 1941 tarihine müsa • 
dif çuşttmbıt günü saat 
10 da ımtiban ynpılacağın· 
dan talip olanların evı akı 
müsbitelerilt~ Reyhaniye 
k1tzuı nüfuı dıiresine mü 
racaat eylemdeci ilan olu 
nur. 

Lord haJif aksın 
bir nutku 

Vaşington 25 A.A. -
1ngilter eye gönderilmek 
üzere hazırlanan tayyara• 
lerin ıevki esnasında Lord· 
l lallfaks bir n&ıtuk söyl~· 
yerek de;,miştir ki: 

.. -geceler uzadığı 

vakit bize verdiğiniz bu 
tayyaralerle Berlin üzerine 
gidecek ve Berlini de Lon· 
Jranm vaziyetine benz~· 
tecejiz • 

Erzak ve sebze satınalı
nacak 

H2,tay seyyar Jaudarma birlikleri !iat1 
nalma.komisyonundan 

Miktarı 
Cinsi kilo 
Makarna 5000 
Bulgur 10000 
Kırmııı büber 300 
Taze kabak 18000 
TAZe fasulya 24000 
Taze bamya 8000 
Patlıcan 18000 
Yeşil büber 5000 
Tomat~s 8000 
Semiz otu 25000 
Kemiksiz ko· 
yun eti 360 
Süt 1080 
Yogurt 1800 

1-Hatay Jandarma 
ve miktarı yazılı erzak 
tile sahoalınacaktır. 

Teminat 
L. K. 

150 
142 50 

9 
94 50 

216 00 
120 00 
202 50 
112 50 
36 00 

150 00 

13 77 
8 10 

13 50 
birlikleri için 
ve s•bze açık 

Tutara 
t.. J<. 

2000 oo 
1900 oo 
120 00 

1260 OD 
2880 00 
1600 00 
2700 oO 
1500 00 
480 oo 

2000 00 

183 60 
108 oO 
180 00 ·ııJ 

d cı 
yukarJ • e· 
eksiltaıe •"' 

ı,, 

D 
2-Eksiltme 5 ağustos 941 sah günii sut 14 

te 

yapılacaktır. 
'f' c• ltı 

3 - Talip ol.rnların o günde teminatları ve ~.~ ti 
ret odasından musaddak v~sikaları ile birlikte A11 ~ )' 

~ 

lı 
ya kışlasmdı mıit..-ş .. kkıl sıtm alını kouis100J 1 ! J' 

şartnameyi görm Jk ÜZ'!re- Alıf lev .az• n ınüd ı<IJl 
li 

.. ı,t 1 
ne müracaatları. 

Amık batak
lıklarını kıı 

rutma muııa 
kvsası 

NAFIA VE.KAL~ fi \J )~N: 
Eksiltmeye konulan i~: 

1- Hatay su i ~leri on 
dördi:ncü şube Müdürlügü 
mıntakası dahilinde bulu· 
nan Amık gölü ve batak· 
!ıklarının kurutulması ve , 
ası Hebrinin islahı işlerin· 
den bır kısım mı.ıh ınımen 
keşif beJeli vabidı fiat 
es \Sl uzerinden (244 154) 
lira (97) kuruştur. 

2- Eksiltme 31 - 7-
1941 tarihine raslayan per 
şembe günü saat {15) d' 
Ankarada su ışıeri Reisli· 
ği binası içinde ,toplanan 
su eksiltme komisy )nu 
odaslD in kapalı zarf usu· 
lıle yapılacaktır. 

3- lstekliler eksiltme 
şartnamesi, mukavele pro· 
jesi, bayındırılık işleri ge· 
nel şartn .amesi, umnmi su 
işleri fenni ~artna mesil\: 
hususi ve fenni şartname• 
!eri ve projeleri (12) !ıra 
(21) kuruş roukabllinde 
au i~leri reisliğinden ala· 
bilirler. 

4- Eksiltmeye gire• 
bilmek içiıı isteklilerin (13 
457/ hra (75) kJru1tuk m &• 

vakkat teminat v~rmesı ve 
eksilt ı enin yapılacağı gün 
den r'lCl ıu üç gün ~vvel 
ellerinde l.>Jluıııırı v ;sika. 
larl 'l bırlıkte bir dılekçe 
iie Nafıa Vekaletine mi\· 

1 

rac .. at edere" bu işe mah· 
. :ıus olmak üzere vesik 
-almal !fi ve bu veaik yı ib· 

Knyıp muhrur seııt' t 

333,344 ve 93~JıJfılıı: t 

le rinde kazdıraıı ş 0 ,ııı' 
ı.ati miihürleriıni ı. 0ıJ~ <! 
zaman kl\ybttıni~. otle''' ~ 
ğumdaıı bu ~oh ,e•~ \' 
noterlik ve devd1'

1 tıı•~ 
ye buzurlarrnd• 1:~ ııı 1 : 
muam •lelerden b~~ bıoı~ 
kur mühürlerle ~11'0 P~ 
yapılan ınuamdeıet' .,, 
kümsüz oldugunıı ~ p 
mühürlert" dayaıı•'' ıı:1•f' 

•t o 
iddumın da varı 
::tığını ilan ederilll· ·11J 

Alt&ok mabıalfe~,.J 
Re:id 1'111 ııel , 

130re 'it 

D ••kk A O icı'' u an ıc 1' ,,t· 
zeytin açı 

tırınas• · e' r:',,,o ~ 
VaufJar ıdJ J•J~ J 

mı rkez dtbiliııd! 9!1 (ti! 
ve arsaların 31,'' 11~1P1f, 
dar ıc,\flarile ~e~1aııJ 1. 
ve Çukıllıkt.ık~ "011el' 
çele rı 9:.U uıalı S tP'f' 
ısullen açık artta' · ,,tı 

b •"'" il kıarılmıştır. l a 11 ':,t 
güııune usU•1

1
1t.J

1
J J 

au saat 11 de "j• ~J 
resinde y.tp•l•c' ııP 
ııa aıt mutrec.1 11~ 1elı~ 
mPmlekdın oı~1,, 1 

terme ve Va"1
10111 

koridoruna ıtS• 
olunur. ,. 

,ı 1 

rat etmelert ş> ·•" 111 
Bu ınüJde· ""ııı s 

sika tal !lJİıl je ,,ıı'' 
lar eksıltıııeP~ 1 

me-zlc:r • 1 le'ı" ~ 5 - Jste.k ' oıi • "I 11 mektupic1rı.ı 1 tte" ~ 
de ya.ıılı Sil) 

evveline kıJ~~~' 
reı~I ğine ıı>'eıot' 
bıhn\Je v.;rıı> 

ıı•I 
posta da o • 
Y.abul edi1Cll1 


