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SAYISl 2 KURUŞTUR • 
aı ===mm • /)··il i Şej /nön .. 1 Dinyeperde 

ll,. _11.gil iz Elçisini ka- nıNYEPERoı:: KöPRO 

Iranda 
İrıgilizler ha
fif bir muka- · 

Berlio 28 A.A.-D.N. vemef gÖrÜ• 
b 

BAŞLAHI AL\IANLA-

Ank u.l buyurdular Rı~ ELINDE 
~ tı Uı-a 27 A A ı> . . .. h ,. ~at 

19 
· · - teısıcum ur ismet Inönü bu 

~1 ı ~ır H da Çankaya köşklerinde Ingiliz llUyük 
"Şlur. B ug~ Knatchbull Hügesseni kabul buyur

" U.a ha·u ınulukatta llariciye Vekili ŞilkrU Saracoğ 

B. ajansından: 
24 ve 25 ağustos gün y o la r 

leri Alman hava kuvvetle t 
~tur. · 

ezQ /,"'".nu- -,--·--k--

Abadan petrol m.ntakr.s• 
ri aşnğı Dinyeper mıntaka tamamlte işt•al edildi 
sında en son düşman köp Simla 27 A.A. - Bir 

'""': ran mu .. ave- ril buşım da tahrip otrniş tebliğde bildirildiğine göre 
tir. Alman ileri hareketi· Britanya ve Hintli kuvvet· 

'~ı·ı~~ndtı ·met else bile 
\nka C:AK TADILı\T 

ni durdurmak için sevke· lerin ileri harektltı ~ Iranın 

1NG1Ltz - Hü~ KUV- dilen Sovyet piyadeleri ha cenubigarbisinde ve garbın 

ı lu~. - Adliye Ye
til "' ceza k 

t " ctl!lk ununun 
t ıı ~tıııd tadilatın esas 

' ı1. eki . 1 l~ı. "l!'Vıı. Ç-d ışınala-
t ... ''~~l ,ı_~ etnıekk>dir 
"'l!t uut·· · 
~v'tı ılı: Yu un maddeler 

.r; ~ Yonu lH\ınuktudır. 
ıl; ~ ~ tire~~ .r.ıalıy .!li b" r 

~ı:r 11.ı:ıunu i tır. ltuıya C.:! 

b;ı4 le, beraber di-
l 4ıır.ı1 nıl'ııııeket 

VETLERİ Çb:KIL~1EME- reketi durciurmaya mu· du plan '.mu c i b i n c e 
Ll IMIŞ vaffak olamamış, Alman devam ediyor. Hint kıta· 

Londra 27 A. A. - ve Macar askerlerinin mü ları Abadanda petrol tesi· 
Iran kıtaları lngiliz ilerle temerkiz atc~i karşısında s ıh civarındaki Iran lmv· 
mesine lıafıf ve sembolik kırılmıştır. vct\eriııi temizlemiştir. iki 
bir surette mukavenrnl ut- ~afak sökerken Dinye top, 3 zırhlı otomobil iğ 
ıuekh <liı·. Uu s .Lbahki gc.l perin !;)ark sahili geniş bir ti nam edilmiş ve 35 ) esir 
zetelere göre lran Şehinşa harabı! haline gelm\ş ne alınmıştır. Abadamn takri-
hıııın müzakerelere çalıştı hir kıyılarında binlerce ö ben 60 kilometre şimulın · 
ğınııı bir t.iJlilidir. Bu hdl- lü bulwıuyordu. Tcrkedil· dı bulumm ıvlaris de zaptc 
de lrau hfidis~si hafta L>it mi~ fabrikalardan muaz· dilmiştir. llt>ndcrşııpuruda 

tQ r lltı letk ceza 
· ık t!dil mek . 

nıeden evvel halledilebilir. ~anı durean ve buhar tiÜ· "ükfınet vardır Kuvatin 
ıı·' Ueylı Herdtd gazetesi tunları yiikselmektc idi. mm takasında Uritanyalı ve 

lranm bu tarzı hareketinin b • • Hintli kıtalar hafif bi mu· 
ı),ı1 LL ~ •ıı d Bolşevikler köprü aşıarı ı 1 kavemct ve top ateşinden 

D 
1\ lL •cıS(• ,,,. ya siyasi manevra hazırla nı bırakmışlardır. I' l:. ~ w. 1 sonra \'ilam zaptctmişler-

11 l · llı\t l malda meşgul olduğu ve: l\}l• Al • Dt:: 'l 'E• v. l'U..;: 'l 'E't>l ... l7'ı dir. Diğer bir ~ olda Smıy ı 'l Y f\ ya bir karar almadan ev- t v > v ltı~ ·Urih 
27 

PLUYUH vcl Almuıı hükuınetile to· , peye istikaındinde ileri ha 
.,_ 1 ,1~ lar.ıf.ı t\ A. - Al- t"ğ ,ı.. Moskovu 27 A.A.-Dün raketine devam etmiştir. 
~ ~ı ,, 1.1.an J.•'r· masa ge<; ı ı manasına wı L d 28 AA ş k l'ıl11 " r 

1 
.uısız gıı- gelebiluiğinı tebarüz ettir· gece yarı neşredilen ° ra · .- ar • 

t h Sada ı. ıı g 
0 

i 
1
. k ..:ovyet resmı· teı.11· ,,.1· •• tan ilerleyen lngiliz ve Hint 

-.Q_ l\Qı u e me teıı sonra lran hükO.- ..ı u b ı 105 ·ı ~ıııııı 11 "ııist propı li kıta arı kı ometre 
"il\ ho aıttı~ııu • metimn teklifı tam nıuta· 26 Agustosla kıtalan- kadar derinler~ girmişleı· · 
ur, 1Mu

11 
w t;e vaat dalıi olsa lnırııı ve ·· ·· l lı ~ ~u ku. ı l• ransada ~ mız oulun c~p ıc oyunca dir. Iraktan hareket 

~ llusıu "•• CcıaınJe de !{us kıtaıarıuuı !l'dlı lop- lıarbelmişt r ~imdi ulıuaıı edoıı kuvvet:er de Uu me· 
-. "t buıu11,ı ğ rakıaııııdan gerı çekilrn.- sarih m!llfunata göre 24 1 s ıfo k .ıdar lrnt etrn:şlerd:r . 
•• " lllnk : uu u·m ~ (jır l " tedır. yeceklerını; t;unkü nıaksa ağustosta un~urülen tuyyu lNGlLlZ VE: lRA~ DE • 

~~'il~\'~~re {;dzetesinin rtııı bütun cenupAsyasıuın reler 46 değil 63 tür. 25 NIZ KUVVETL~H.I ÇAH-
lllue 1:>vre Panste k"" t :se.arııetını tenıııH.ien ve ya ağlll::itosta 93 düşman tay PlŞ l'lLAH 

~ ~ levkıfat u kı.ışark menılekdlerinıu yaı esi dil~ilrUlnıilştUr. 18 Sim la 27 A. A · -
ı/ l~ tine lecrid yapıl IJjr entrika merkezi olma- ~vyet tayyaresi lmyıptır. Iran deniz. kuvvetleri iki 

1ll~l 1Ueıı d kamp ~ın ·· ·· · · ,ı c;ıalvı·ye kaybetmiştir. Urı· • 
1ı ır V (ıltnağ ı. ~ m oııunc gt:çılmekten Leningrad .cıvarmua ı:>un " 1111tı: · l'f l d uaş ı 1 l 4 t k b" ~·U~ UUtUıı 1 en lıauerlere ibaret olduğunu ılUve et· altı günde 15 l faşist tay tanya 

1 
ar 

0

P çe er, ır ı .... ~ ü Yt!l . ı mektedir. . 1 . d" l · f Alman iaşe gemisi, iki rö ~it 1~e t\!v ~Uuiler ko~ yaresı ta ırıı: e 1 mış ır. morkör ve 6 bin tonluk 
kıf 1...'<lilnıek bir gemi alabilecek bir J Qp sahih havuz ele geçir -

Onlara 'JIJlevsı•mı•n en ne.. mişlerdir. Mukabil taa•ru l V.J. ~ zu idare eden İran amira-

Perşembe 
.=::ııot.. ...... :v-- .. • =-====' 

Abone şartları : 
Dah~d• y&llığı 5 lira 

~hancı mem,eketlera 
8 llra 

ll!nlarm her kelime
sinden s:kuru• almır. 

Ocret pe,ındir . 
BOnD geçen sayalar 

10 kuru9tur 

---Almanya 
lHAN.\ YARDIM EDE

Ci KMI'? 
llerlin :27 A. A.- Ma· 

car Ajansı bildiriyor: Ira 
mn llerlin elçisi pazartnsi 
ve salı günil Alman Hari
ciye Nez ıretinde konuşma
larına devam etmiştir. lran 
la Almanya arusmda şim
di daha sıkı bir temas vü· 
cude gelmiştir. Alman Ha· 
riciyesi, Iranın Almanya
dan yardım talebi haber· 
lcriniv"'tahrik maksadile 
uçurulan balo'1 diye,,lavsif 
etmiştir. Alman hükümeti 
lran hadiselerini büyük 
bir alaka ile takip etmek 
te ve fakat lıeııüz resmen 
vaziyet almamaktadır. \ran 
hadiselerinin cenup menı · 
leketlerindeki ukislcri de 
dikkatbı lukip edilmekle· 
dil'. 

ALl MAlllH. PAŞA~l~ 
TESI JMl ~ l l::ff ~lJlLEll 

~ahire27 A.A. -D.8.il. 
aj:.ını:;ı bildiriyor:Eski Mısır 
Ba~vekilL\liM ılıirPuşa bak· 
kında alınan tedbirler l\lı · 
sır parb\ınentosunda bi.lhi.:; 
mevzuu edilmiştir. llaşv~ 
kıl Sırrı Paşa bu hususla 
şu bcyanatt:ı bulunmuştur 
lngilizler Ali~lahir Paşanm 
kendilttrine tes!imini iste
diler. Fakat .Mısır hliku 
meti böyle bir hareketin 
Mıı:,ır anayasuı:mıa uyguu 
olnıudığını beyan etmebl 
Uzerint! Stoyadinoviçi.ı 
teslimini hatırlatmış ve o 
nun da anayasaya uygun 
olmadığı halde ingiltereye 
teslim edıtmiş o~du · 
ğunu bildirmiştir. -----
SOr.J flıi'<'~\ -----

A imanlar 
Kh EFE DOGHU YÜHÜ

YOHLAR 
Berlin 28 A. A. -

Alman llaşkumandanlığı -
nın tebliği : 

Fevkullldc tebliğle bil· 

l g{)/'e lı llaycoder ö!mü~tür. \ \ •h b l Britanya harp gemileri hi\ 
Ult llLq..ı Z l Q OSU bir zayıata uğramamıştır. 

l tı ll 1 l:H::y EL llcndeı· Şapurda bulunan 

dirilen zaferden sonra Ki· 
yefin cenubunda hala mu
kavemet eden düşman kıs 
men mağlup edilmiştir. 
Elig"ycllide 20 inci Sovyet 
or .~usu kiSillt"'Il ihutc ve 
imha edilmiştir. 3J b"n e· 
sir, 40J top iğtinam edil
miş düşman 40500 den 
fuıla ölü bırakmıştır. 

\tı l t-lAüA lll . 30 ... ag'"' u~los cumar lesi ıl k I 8 Alman ve ltalyan gemi 
l lLlK:rlı A· ... sinden 7 si müsadere edil 

ı. , Yo : f)? { -- -ı~ı~tlt Uıı::ıı ~- ·ıt\. A.-l)ö ~omı 'veril !Cek olan 1 ürk miş. 8 incisi batırılmtştır. ~t t tı.. ı~uıo: 1uı U.iriyor· p· · llu 7 gemiden ikisi hiç 
~·~ı .. " "<\ 11ue rr· • .ır Hav fi. K u ... um u b a l 0 su d u, bir hasara uğramamıştır. 
t!~ 11 lr ~Ovyeu o<he hı- Diğer beşinin tamiri kabil 
ıı. IJ ~<Uıutıu .. er birli. "l!tl!1:iı'''1.:l . ~lunu \J , 1 -llastlatı tamamen Tiirk ll.ıvıı Kurumunu aittir. dir. Uritanyalıların iıısan· 
~~~ ~1.: ~tııllet iti uıı ıa· 2- Ualonun fevkalfiue f'ğlencdi olnıası ic;iıı büyük ca zayıutl ehemmiyetsiz • 
~(!t 'tı~ı Utlcır · uıuuu ne fedakarlıklar yapılrıııştır. d" Al lt 1 1 

1 
~ıı;,. UUater;;·~~et et. ır. ınnn ve a yan ar ır.ı -.tırı b . ou ı 3-'l....cngiıı bir bUfe güzel b~r cuz devetli\erin em· bahsedilen gemileri kulla-
~l~· U iti ıare- rindedir. nılmuz lJir hale gct irmek 

~tini ınudı hiç t; n delilidir. 4 -Büfede fiatlar son der~ce mutedildir. için mufassal p'un hazırla 
V Q( ~ 5 -Calo akşımı gişe:ie bih·t 8 ıtılacuktır. mış ve biraz tahribat yap 

O TA d ~~===~====~==~~=~=~~ mıştır. Fakat Britanyalıla-
'l Ş: Bayrurnlarımızın en değerlilerinden birini kullarken, Hava rın seri hareketi başka 

Kurumuna yardım vazifesini unutma! huı:>arın y<ıpılmasına mani 
........ .._.__;;;;a:imaı;;:;;~Miillili::'iDi~K:~iiMilm:llliiiE~;ı:ırıımm:lllll_.__ .... _\ olmuştur. 

Leva la 
SUIKAST YAPll..OI 
Paril:i 2tı A.A.-D.l\. Q. 

ajansı bildiriyor: Dün g .! . 
c.e neşr.~ilen tebliğ; HRy 
Piycr l aval iki kurşunla 
yaralanmıştır. Sı!ıhi vuzi 
ziyetinde değişiklik olrnı 
yan Lavalın yarası ciddi 
olmakla beraber e dişe ve 
rici deği ldir. 
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Taı· ih vtı 
26 Ağustos 

7 
Sadrazam :Makbul lbra 

him paşa; harp plfinını 
şöyle tanzim ctmiş~i : 

Düşmanın ağır zırhlı 

ı:;iivarisinin vJ iri Macar 
kadannlarının önüne dur
mak kabil değildir. O hal
de: bu kuvvetler bir silin· 
dir gibi merkezi ewcekler 
dir. Onları } andan taciz 
etmek ve Türk ordusunun 
ic:ine almak mlim~Undür. 

Jşte o zaman piyade ask · 
keri süratle yanlara çeki 
lerek meydanı to~uların 

ateşi altına müsait lJir va 
ziyete sokacaktır. ,, 

* • • 
26 Ağustos 1526 per -

şembe sabahı şafakla bera 
ber ordular harbe hazırdı. 
llugiin bütün bir Balkan 
) arım adası. Macar ovala 
rı Polonya içleri, Rusya -
nın cenubu, senelerce L>ü 
yük Türk kültilrünUn tesi 
ri altında ncşvünüma bu· 
lacak bir tarla haline in 
kilfip edeeekti. işte bu par 
luk devrin engin ufukları
nı Muhaç ovasında topla · 
n.mTürk dililverleri açacak 
tı. llu nıuızzam inkilllbı 
Avrupı ortasınd.ı saika fi 
sa patlıyun Türk topları

ııın larakuları tarihe mal 
t~diyordu. 

* * * 26 AGU~TOS 1922 
Şüphe istemez ki; is • 

tiklül savaşımızın en par 
lak SU}fası 26 Ağustos 
1922 cuma günü ··Tınaz· 

tepe tuarruzilc başlayıp 3J 
ğu::ıtos salı günü Uumlu

pınarda kuti zaferh~ sona 
eren " Başkumandan mey
dan muluırebesi,, ndc ya
zılmıştır. 

Bu parlak zaferi ebedi 
Şef şu veciıelerile telhis 
l.>uyurmuşlardı : 

·· Bu e.~cr Türk milleti· 
nin, Türk hürriyet ve is 
t lı:!uliuiu aycıııut abidesi-
dir. ,, 

• • 
Taarruza takaddüm 

eden günlerde harekatı 
setriçiu 'füı k 13'.şkuman
danhğı l>Uyük bir cesaret 
ve azimle ordusunun bu -
yük bir kısmım ct.mupta 
ve düşmanın sağ cen. hı 
karşısında toplıyarak, bL
nu, kuşatma planı takip 
etmişti. 

Bu maksatla ordumu · 
~un 130bin kişilik L>i. k.füıı 
günl ·rce yürllyü~ y..ıp·11·ak 
bir yarden diğerine g~;miş 
ve 1manevralnrıııı ikmal 
ederek düşmana bu hare· 
0

kfitını hissettirmem iştir. 
Burada karşılaşılacağı 

hesap edilen milşküller şu 
;idi : 

Adetçe, malzemcce fa-
tk ve oldukça ::;arp ve lıu;y 
r - -

Şarki Ukrag
nada 

Vatan ihale fetfl 
' ı;Ji~ 

Belediye hC1
• .. 

Çarşıdaa, pazardan alacağın(yiy~cck, giyecek, yaka- 26-8-1941 ~ 
YEN! Blll KUMANDAN· cak)gibi maddeler bedeli olarak sahibi t.ırafınılan s n nü ihalesi yapılrı~~ 

LIK iHDAS EDlLDl den fuzla fi at istenirse veya alış veri? ettiğin her nıüz:ıyedeyt> ç 
Simla . 27 A.A.- Höy- hangibir dükkanda istediğin birmnl mevcut iken dük olaıı Cumhııriyc~ 

11 
ter bildiriyor: Şarki Ok· kan sahibi sana bu malı ::mtmawa veyahut satmak i sinde 106 parse!t:ııs 
ranyad.Hki hnreklltm bilkuv çin senden Komisyonca tespit edilen fiatJardan fazla 423 Parselle rııu 

111 
ve sona ermiş bı..lunması fiat isters~ hile ve ihlikfi.r yoluna sapmak suretile tediyeye nit ıırsD11 
dolayısile Ortaşark: Ku- mal bedeli olarak senden alacağı parayn mukalı:l kılınan müzaytı<ld~ 
maudanlığına bUtiln dıkka kendisinden istediğin halde sana fııturn vem10zse ve di lilyiki .ıi buırıııı tıı 
tini daha manalı harekat ya vereceği paranın muhteviytıtını aldığı p'ırad..ın nok 8 --EylOı -1941 re 
sahnelerine hasredilmesi san gösterirse, hülilsa her ne suretle olursa olsun su- ihalo edi mel~. ii~jli 
imkanını vermek üzere tıcı ihtiknr yoluna sapmak isterse del'hal Mıntaka •~dil<liğinden 1~teJe ~ 
Şarki Afrika diye yeni Ticaret Müdürlüğüne veya Ticaret ye Sanay Odası le (J'Jnü rnüza)'e 

111 
l 

bir kumandanlık ihdas e Heisliğine veya en yakın pD!is Karakoluna, llelediyc! yor~una rnornc;.ı 1 
dilmiştir ltalyan Şarki Af Hiyasetine, Belediye Komist>rlerinc ya L>iwıt v 'Yd le !eri lüz~nıu ;ıuıı 0 

rika lmparatorluğuna taar lcfonln raber ver· *,,."' tll 
ru~ eden kuvvetlerin par- Bu senin yüksek menfaati ı iktiz,tsıııdan olduğu BEl.l~lJIYE Hg

4
J..,
1 lak kumandam General gibi ayni zamaııda ihtikilrla miicadele her vatuııdaş 25 _ 8 _J9 

1 
Cunninghum tJrtaşarkta ye-

1

. için en bUjük bir vnzifo ve en mukaddes bir ıncrnle · de ihalesi mul{•lrr 
1
:d 

ri bildirilnıiyen başka bir ket ve vutan boı cudur. di lfıuiki huıuuıı ı 
j ,Y ~ J'il/ L 

kumandanlığa nakledilmiş ı"iat Mürakabe Koırlisyonu 1 ihalesi 8 -EY ~ıeıı r 

tir. Şarki Afrika s fednin 1 ~=======~~:!:!:::===============~ rjhine tfılik ed• tJtıl · 
mUmtaz şahsiyetlerinden Hilrreınş:ıhı, SüJcymaııiyh O J u.' ., h f a c k siye köyünde ,. p$ 

vi ve Kısırşahı tamanıile lI ı t · 1 B 2 26' biri oJan General Fhıpt " at. y n ı.sar ar aş ait 49 ve . t r 
Şarki Afrika Kumandan· işgal etrniş!erdir. Hürrem 1\lüdürlüğ'ünd · n mu'<ayyet b: kıt ıı tı d 

şahın ırarbindeki mıntaka B , 60" 1 
lığına tayin edilmiştir. Bu ~ uşnılldur iıglimüzün kıta bnhçe\l ;ı IJLl'ıJ' 

Şattılanıp boyunca Abada ·ı 1 ı ı 5 ı Kumandanlık doğrudan . ı m Y cı m unan 1 ton 
1 

uhuksinde 9 do~ruya Harbiye Nezareti na kadur tamamile lngi- 1 kuı u meş odununun aşu isteklilerin 8- •·O ı a 
6 lizlerin elindedir. İngilizler w d ı ı d • l ı..ı " ne bağlı bulunacak vn in gı u yuzı 1 ş trhar al!'e rihindd urttırııtl"'' i 

Karun Nehrinin conup sa· l:iİndc .iJfüı turıhindcıı ı"tı' l a u .. giliz .Mı5ır sUdıınının cenup il l ı t nı i ra c:ı 
bilinde Sabruku iğtinam ren 10 gün iç:ndt.> sutın nur. J h 

hudutlarilc Şinı:ıli Rodez· etmişler ve Hasra ile Abu '' ~Q · ı h d tl alınmasına karar verilmiş O O yanın şıma u u arı ara dan arusındaki nehir ge· l o/l fe 
sında bütiln araziye 'amil tir. / ı 

" çidini emniyet altına almış 1 ı l 1 cll 
olac.ıktır. 1 !ardır. Al>adun Iranlılar - ş m rnru meşe a}l n 0 

Ü odunun beher tonunun .... eti 
ESILl D ŞEN AL\IAN dan tamamiıe temizlenmiş tuhnıiıı edilen fiatı on iki Hatay Vıhı) 

VE ITALYA~LAR tir bu t;uk liradır. Encümeninde.ili wlf 
Simla 27 A.A.- Ha HUSLAR 3 ALMAN GE- Jfusu.!-;i nıı..ı ~ ... ı'' 

2-~ uhruk.ıt idure bi· """',. 
ber alındi~ına göre Uen· i\USI UATlllMlSLAll lİÜrluı;u·· ne alıll· u···lO 

ı - ıı 1::3ııu teslım cdilet:eklır. o [11 v ~ 
derşapurda ngilizlerin e ı\loskova 27 A. A. - odun 15 giiıı ı;o~ 

ı B ldırilen evs.ıf du malt ye line dilşen e.'iir er arusrn Burü 1 tğle üzeri nrşredi- çık eksiltnıe 11 ıt1 
d b. k Al lt l b olupta saten.ık i::;teyenle- torıll J a ırço man ve u len Sovyct tebl:ği : tur. Behe~ ~ 

b 1 ktnd J, rin BaşmüdürlfiğJmüz ~ mü beJ ll oıı · .,~ yun u unma ır. >en· n:r Sovyet Jenizaltısı men e itı ı• 
der.:ı!lpur ve ~lürremşah l d .k. dil racJütl:ın luzamu ılfin o u· Taliplerin şer~·.1ı:ilıtı' """ son gün er e ı ·ı şman t v fi 
ta birçok lran bahriyelisi nakliye gemisini batırmış- nur. üzere \ il~.Y:cDiltl3i~ 
de hazır bulunmuştur. Şim tır. llir fırsattan istifade .. lemine mur7 5 tefll ~ 

d l :'\eşriyut Müdürü Yüzde • .• ıile 
di ö~renil iğine göre >et edt:n bir denizaltımız mü 5. lim ÇELE ı..: ÇHSınm 01 aJ;~~ s:ıııt 
rol kumpanyası memur him bir düşman limanına ı: H p i\1 1th·,·aQ• .\nt.-. <v ı. 941 salı gunu t,ııı:il 
larım himaye için :'-Juftkel girmiş ve 5 bin tonluk bir /Ja""n Vililyet Uain11 ,ıa~ 
hava yol!le kıtalar indiril nakliye gemisini torpille de bulunnıtlııırı 
miştir. . mi~tir. Al\TAK YA BELEDİYE nur. 1~ı 1 

lngilizler Benderş:ıpuru Hİ) ASETl:'.'\IJEN _,_, _ _.,__ ~. ııU S:. t ı 
1-Antakyada lleled ıyo paznrtcsı ~ıed1) > 

_.....-... ______ ..,._,._~------
n ffl ~teftWlil!MMIPI 

li tahkim edilmiş, geriye 
doğru kademelendirilmiş, 
önünde manialnr- teşkil olun 
muş mUstahzar mevzilere 
yerleşmiş bir düşmana kar 
şı taarruz y..ıpmaktı . 

Halbuki; Başkumanda'l 
lık: dUşrnanın bu kemiyet 
faikiyetinc karşı, TUrk 
ordusuuun keyfiyet ve ma 
neviyut üstünlüğünü mu • 
vaffakiyetin teminine kfi· 

• fi göı üvcrerck kararını 
vermişti. 

* * * P il ı mucibince orduyu 
nıa evralnrı ikmal ettiril· 
m;ş v0 tekmil kıtularn; 25 
ı\ğuslos perşembe gıırıu 
hava kararırla.m vazifeleri 
bildirilmişti. 

Ordu emri yevmisine 
göre : 

1 - Düşmanın duru
mu izah edilmekle; 

2 - Gl.!rp celıesi şu 

ikinei J.·Lı tıl:ı'l~lı lc.ır· 
şılurındaki dı.işmam ve ih 
tiyut grupunu tespit ede
cek, 

ll - Birinci ordu kıta 
ları Akurçdydan Çekiltepe 
sine kadar düşmana taar 
ruzla onu imha edecektir. 

3 - Topçu saat 4,30 
ile 5,3 J arasında tanzim. 

5,3) ile 6 arusı,.datah 
rip ateşi yupacuktır. 

4 - Süvari koloı <lu • 
su Ahır dağlarındaki geçi 
di tuttuktan sonJ'U ~incan· 
ovasına ilerliyerek, düşma 
rıın gerilerine taarruz ede 
cek. şömendöf Pr ve Telgraf 
hatlarını kesecektir. 

Hu emir üzerine : 
Derelere sinm:ş olan 

karartılar harekete geldi
ler, uzun ve lmruııhk kol 
lar birihirine muvazi ola 
ral< üıııleki tep~!cr· ıı yük· 
sek hattını aştılar. 

suretle tJarmz ede('ddır. ı 
A - Kocaeli Q'rupile 
,..... ....... "1 

Sonu var 
"Ş. ucuz 

dairesi yanındaki arsada Antakya d8sıı1d1' 
encümen ° 11 duvarları inşa ıfilitmiş bu- ı 

lunaıı itfaiye ve anbarlar caktır. ı;!{:l 4 :5 -l\}U\'il t;ll ti~ 
binusının çııtı inşaatı açık (497) lira ıtıııet•1~1~ eksiltmeye konulmuştur. 6-1ste tl• lJ 

2-Keşif bedt!li (6628) odasına l<tı)'1.,.ıı ,ıee 
ı,SIP • 

lira 78 kuruştur. rına dair 'Vt ted1> ~ 
3-ıstekliler bu işe ait ev- kut teınııuıtl ·, e"', 

1 ı . . .. stcrı 
rakı Be etliye fen dairesin· ernıı go 1 )ret 11' 
de görebilirler. bite ve eb1~ri 1 ~ 

4-Eksiltme 8 eylul ı ilJraz etnı0 !~ 
' ~(I" 

. ~1 e lJ ve ve z e .u l i 11 sa 1 ~t 
.... · "" "" p\·, 

HATAY Dl•.1' 11!.HOAHIJGl (})'il 
4

., 
Lira Kuruş Cnsi ~likdnrı ~ .ı; 

60 O .. l'<l'.;I 5 
O Portak:ıl J2 00 ad.;I \bW1 ıO 

21 40 Limon 2120 .. .J' 
2 25 ;\1undaliııe 55 ı ,. ,. o, 

199 50 Zf"ytuıı laıu~_-;;i 3990 kilu ''k·)e ~ 
1 25 ,, ,. 25 .. Mış111 1 

1JJ 
167 00 Portakal 3340 J ndel ,, 1J. 

38 O ı Limon 3800 ,, ,, ı 
19 ~5 ~lundalirıc . 3850 ., ·· rlsl 
2 .'.>O /..eytunrtanesı 5J kilo Kur1de 

511 15 11:
1111 

• . 1 !rı19 
Yukarıda cıns Vf:' mıktarı ynzı 1 • 

arttırma ı le sc.•tışa ~ıkarılını~tır. c;ıi' 
_ 'j alip olanlal'l:l lJO dd 7,5 l' uzı'C i o~ 

1 
mioatilc birlikte 29-8-941 güııu Sil°' 
darlığa müraca<ılları. 


