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r Rus oıdusu
. nun zayıatı 
ALMA~LARA GÜRE 

BEŞ MiLYONDAN FAZLA 

ı11ı'ttemnunİl]t!lle1 ·ni izhar buqurdu ar 
·ııe:ssa rnobily ~ierimizle, dokumalar ve s~buniaı ımız. ilk 

~tıe~~ ka.nilen satıldı ve yeniden bit çok siparişler verildi 

r ıyor 
K:iyef ve Pol
tava düştü 

llerlin 19 A. A.-Al· 
man askeri makamları, 
Hus propilgandıısınu karşı 
yeni bir istatistik neşrey· 
!emiştir. l.3u istatistiğe gö · 
re, 22 hazirandan 31 uğus· 
tosa kadar Almanlar }{us· 
lardan 1 milyon 80J biu 
esir almışlardır. Rus ordu· 
sunun ölü zayıatı da en az. 
l>u kadardır Htı itib.ırla 
düşmanın zayıall ~ ıuil-

'Uı1 llıl!!l İzmir 11 ua 1 mahsullerine getirdiği ve ta iştirak etmek mccburi-
lır ~~t!rusicııle kapa· gctirecPği faydaların gözle yetindeyiz. Fuarda Hutuyın 

DÖHT I US OllDUSU ı\IU 
HASARA ALTI~ OA 

1 t;ı ~ ~ seı~e fuarı bir görülen bu mühim muvaf yüzünü ağartan sanatkik· 
%ış ~ 111 ınsan ziya fakiyeti karşısındu gelecek lurımızı tebrik ve tukdir 

Almc.n taarruzları sOrat 
lo inkişaf ediyor 

~-ıhıtı e bu aradu lla- sene için I• uara daha zen• etmek bize düşen bir borç 
~ k uda çok büyük gin ve daha geniş mikyas \ tur. 

llorl1n 19A.A. - Alman 
Haşkumandanlığıwn fcvka 
lade tebliği: ıın~ 11~unruıştır. 

"""'IU g 
~-tba eçen yıla na· 

1110 Zengin olan 
·~ıiuııu~ ~1ilii ~ef lııö 
lıttıh aıı şereflendiril 
,, Urrcııs· . l 'l'' 
'tkııi ~ ırnız e ı· 
~ rt:ıız Ve mebus 

1 (~ ~ tnobilyelerimi 
cıvı~·c.ı ellıııiş~erdir. 
• ~ ıı<l 

11 ~ter a göndurilen 
hr,ıt !'asındaki nıa· 

~ c.ıyu~10SUlar ve 
it 11 ınasaları he 

o::ı\ırıct 
~tışı e :satılmış ve 

tı tr v . 1 . 
t en mıştır. 
l 1 u 

' tr li.11~11 nıelı yün per 
ŞııırCıu,~li. ~ t>.:ıbuıılar, 
Q~ e111.~ Ve Sepetleı· ka 
tflıG %1~ tıaha ılk gün -
~~r~lur. ~e çok ruğbet 

ltt:ıt Uııdan lıa~ka 
ış İll'\rıı " 

ll .. l'\!k ız taı afın. • 
~ ~ 11% l uura gönde 

lıııtıt ~tŞtıfı x t•• ı 
'l!:lt ' ur u e-
~rı fevkalfide 
lllıthi llıış ve bun • 
I' nı 'k d tt Vttil lllı ·tar a 

'l:ı~t larurrniştir. 
lı.'t bunıa ~n Çamaşır 

<11t tıın,zıu ııefu 
,\ıu <;ok takdir 

11'rı Anudolunun 
t erı0.1 
llDt<tn u.en Fuura 

1 '-O kı cı tacirler, 
~ allı 8abun fahri· 

" lıl:tlcı~lerıııi almış 
tı,:~ Yakında Ha 

~lt lllUhinı nıik· 
•t~ n alıııuk kara• 

!lakı 
~ııZel Paviyonuınu-
tırı·• Ve cazip hu 

~ \l.f!U b· 
(.'.tef ırı do pa-

\te .. ınevkiine 
1<tı liata . •11 Ilı t Yın şuk· 
~u aşıyun köşe· 
~•.) l."\ dA Ç,: f 
~ı· .l:. )e ı ""l' 

~~ltık 1111 Şer lnöu~i 
~"l uınpullerile 
il 

11'ılıııiş ı t ıırC>f'll . o an 
t, 1 erı bulun 
tq 
~ q ~ık 
~\ıh, uıı ruecmua 
"' .ıoııun ·41~\' un kuzan 
'tıu~rr.lkiyeu tak-

~ ltq ladır. 
luy sunayı ve 

A .z u (( şa)) yoııdaıı fazlaJır. Düşman 
·' Almaıı muvaffakiyeUerinin 

Dal an nın • 
ıs .. 

Ordu gruplarımızın mü 
tcmerkız taarruz hareket· 
leri yeni bir muazzam 
ilıuta muharebesine rutin 
cer olmuştur. Gı>molin zap 
tından sonra mühim kuv 
vetlor Dos ıa Nehrini.ı yu· 
kan ve aşağı mecralarımı 
doğru ilerliyerek ~iddeUi 
muharebelerle lıu nehri 
zorlamışlar ve sonra taar· 
ruza ~nup .istikametinden 
devam ederek Dinyeper 
ıı.chrinı t;ermem;-0f un iki 
tarafından 12 J kilometre 
g e n ı ş l i ğ i n de b~r 
cephe Uzeıindo fovkuludc 
müşklH şartlarla geçerek 
şimal istikametinde .taar· 
ruza hazır diğer gruplar~u 
birleşmh~lerdir. 

t~iriui azaltmak i~in Al· 
m.ın z.ıyL:ltı ~ıaa:kmla uy· 
durnıa rakamlar ııeşredc· .. 

timla ~; • 
- ıçın 

Bir h !gel ieşekkü( 'etti 
\1uzliinı Puşa Oalyalli:"' 

aın i-timHik edilerek yıkıl 
rnasına dair bir karar a· 
hndığını ve lıenıen bütün 
Amık ovasının başbeHisı 
olan bu meşum bendin 
orta<lun kaldırı\aC1tğını müj 
delemişlik. Bu kurarın 

süratle tatbiki ve dalyanın 

istinıhlk edilerek ~yıkılma 
sı için bir komisyon teşkil 
edilmiştir.Delcdiyeden iki, ~u 
işlerinden bir ve iki yemin 
lı zattan mürekkep olan 
heyet sah gıinü dalyana 

\ 

giderek değerini tespit ede 
Cdk ve rapoı unu vcrt!Cck 
tir. 

B. lVı. IViec
lisiııde 

TEKNİK ÖGHETIM 
ME:3ELESl 

Ankara 19 A. A. 
Büyük Millet Meclisi bu
gün toplanmış ve Ct'lSC açı 
lır ayılmuz 'kürsüye gelen 
Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel teknik öğretim me 
selesini esnsh bir surette 
gerçekleştirmek kararında 
olduğunu, asıl programın 

ıaulıuk ettiği rapora ait 
m&ddelerin büyük bir ka· 
nunla biluhure Meclise ge 
tirilece{;,rini fakat bıı hazır 
lığa taalluk eden kanunla• 
rın muhakkak bir encümen 
de hemen müzakeresine 
imkfih verilmesini dilemiş 
ve bu ~clileği kubul eden 
Meclis müteakiben yüksek 
ınUhendis ve teknik okul 
}arının Muarif Vekaletine 
devrine ait kanun lfiyıhu· 
sını muvakkat encümene 
havale ettil<teıı sonra ruz
namcdeki Jiğer mudde 
leri müzakere ederek pa 
1.artcsi top\anmuk üzere 
dağılmıştır. 

,Başvekil 
ALMAl\ HEYT1N1 KA

BUL ETTı 
Ankara 19 A. A. 

':jl3aşvekil Doktor Ht:f ık 
Saydam bugün saat 11 de 
llaşveka.Lelte Alman ti 

1 caret .heyeti reisi ol'lu 
Elçist Duklor Klodyüsli ka 
bul etnıiştiı. Bu kabul es 
nasında Türkiye murulılıas 
h9yeli reisi ı uman ~le 
nemencioğlu da hazır bu 
lunmuştur. 

Ankara 19 A. A.-Alıııaıı 
lical'et heyeti reisi Doktor 
Klodylisii bugün saatl6 ~dıı 
refııkatmda Elçilik Mfü;te
şarı olduğu halde Atatür· 
küıı muvakkat kııbrı m zi· 
yarbt ederek muhteşem 
bir çelenk koymuş ve Ebe 
di ~efin manevi huzurun· 
da eğilmiştir. 

B!! akşam 
SAATLAIUNIZl Blll ~A 

AT GElUYE ALINIZ 
lllı gUnü yarım\ bağlı 

yacak olun gece saut 24 
ten itibaren yurdumuzdn 
·kış saatinin tatbikine buş 
!anacaktır. Bunun için bu 

1 
akş.ım saut 24 tc 8Untlurı 
mzı bir saat geriye almııyt 
unutmayınız. 

• rek bir buçuk vdya iki 
milyon Alınan u:>keri.ııin 
öldilrülduğüııü iJdia et 
rııektedır. 11Jlbuki ayni 
müddet zarfındaki zayıatı

ınız şudur : 

84 bin 354 ö.ti, 292 
l>in 69J yumıı, 18:J21 ka 
yıp. 

Hd vu ku vv .:tlerı.ııi1.iu 

Bu iki grup 13 eyltll 
de Kiyefın 2,,,0 kilometre 
Şljrkında birleşmiş çemoor 
dört llus ordusunun etra· 
fında kapanmıştır. llu 
dört Hus ordusu ımha e · 

Z:ljl.lh di 1iuiıı::l512 ÜıÜ, 
3990 yaralı, 1378 liayıp, 
Hus harbimicki tayyare=· 

zııyıatımız bir aylık istihsa 
Hitımızııı ancak bir kısmı 
nı teşkil eden 725 tayya· 
redeıı iburtıttir. 

dilmektedir. 
Şimalde Leningrat istih \ 

kamlarına karşı yapılan 
muvaffakiyetli ~hücumlar ı 
dlin de devanı otmiı:a mü· f 
lı\m bir nokta wptcdilnıiş 
tir. Rus hücumları tarde 
dilmiş ve düşmanu kanlı 
zayıal verdirilmıştir. 

Berlin 19 A. \.- llu 
akşam neşredilen ikinci 
fevkahlde tebliğ: 

Germeııçof civanndu 
J) i n y e p e r i geçrik 
ten sonru şimale doğru 
ileri hareketlerine devam 
eden Alman kıtuları Harko 
f un 120 kilom~tre cenubu 
garl>isindeki Poltavayı zap 
tc) lemişlerdir. Uugün bildi 
rilen mubasaru luırckfitı 
Ukraynanın _ınerl~ez~ olaıı . 
Kiyef şehrim de ılıtı~·~ 1:t· 
ıuokte idi. Kuvveth ıı:ıllh , 
kil ıları cUretkar bir hil
cumlcı yaran kıtnlarınuz 
Kiycf şehrine girmişlerdir 
llu sabahtanbori Kiyef ii· 
zerinJo Alman bayrağı dal 
r,alanmaktadlr . 

CEi\1JP CEPHESl.NDE 

llcrlin 19 A.A.- Al· 
ınan ajansı bildiriyor. Ce· 
ııup ceplıesimle lı:ırokal 
nıuvi.lfokiyetlc tlavum et 
meı tedir. Husl<trın köprü 

bc1şlarırnızı ihula etmek 
için yaptığı biıtüıı h·şebbüs 
ler uğır zayıatla tardedil· 
miş ve kamyonlarla geli· 
riten düşman kıtahırı im 
ha oluuaruk köprü ha~lu · 

mız genişletilmiştir. Husla · 
rm ümitsiz ilerileme teşeb 
lıüsleri tumamile durdurul 
muştur. 

Yi11.e Boğaz-
• 

[ar mest:_lesı 
ı. cıı.:n:ıu.:, TÜHK:IYE• 
DE T \ \l ı\ '\JlLb: EMiN 

Londra 2) \. -

Hus ceptl siııirı cenuhuuda 
ki Alııınn muvuffakiyetle · 
riııden bahseden lngiliz 
ga~~teleri bu arada Tiirki 

t (Sayfeyi çeviriniz) 

!I 

r 
1 



isken derun 
qolund:a 

I ~tYL 
1 '"'t~ 

\lıgol altında- Jandarma ka- incir, Üzrım VP zeytfrı saiU ~:.;! 
ki Fransada roko inşaatı Hatay defterdarlığından : ~et~ 

FECl BIH OTO~ lOBIL KA 
ZASI OLDU 

Dün Iskenderun yolun 1 
da Arnpuli lmevkiinde 
uir otomobil kazusı olmu;.ı 

ve yedek teğmenlerden Sü 
leymanın şehit olması, üç:; 
vatundnşın da yaralan:na 
sile neticelen mi~tir. 

Belenli ~oför Ahmedin 
idarosindeki 476 numaralı 
otobüs Belenden Jskende· 
runa gid .. ..rken fren paUıya 
rak devrilmiş ve yolcular 
dun teğmen Süleyman öl 
miiş, 1skenderu ııdanSeliru, 
Antakyudan Nihat oğlu 

lhsan ve yine Antakyadan 
kiimilrcü Ali yan,lanmış

lurdır. 

Il"!saıı ile Stileynıanııı 
yarası nğırcı• olduğundan 
Iskenderun hastahanesine 
kaldırılmış, şoför Ahmet 
firar etmiştir. 

Vaka mahalline giden 
Cüınhu r iyet Mtiddeiumumi 
si ve Jnndurmu Kumanda 
nı derlıal kuza yerine gi 
derek tahkikata el koy· 
muştur. 

Yedek ı:ıubay tcğm~n 
S ülc~·manın cenaze töreni 
bugün lskeııderunda mera 
simle yapılacaktır. 

yenin vaziyeti ve Boğazlar 
meselesinı de mevzuubahis 
ederek şu müta!eaları yü-

"" rülmektedirlcr : 
" ~Söylendiğine göre, 

mihver d vletleri tarafın· 
dan hazırlanan bir proje 
ile Bulgaristanın ltalyadan 
harp gemileri satın alarak 
bunları Bulgar ba}rnğı al· 
tında lloğazJurdan K arnde 
nize geçirme.si mukarrerdir 

Fakat Türkiye böyle hi· 
lelere aslO. müsaade etmi 
yecektir. TUrkiye Boğazla 
rın hakimi olduğu müddet 
c:e mihverin Boğazlar huY. 
kıııdaki emellerine mani 
olacaktır. 

Mihverin Kafkasya is
tilrnmetinde icrasını tasav 
vur etliği hareket bu suretle 
hıhuklmk ctmiyecektir. 

Boğazlar meselesine ait 
şnyıalur gittikçe artmakta 
ve Doktor Klodyüsiin şim 
di Ankaradu Bvğuıların a· 
çılması için Turk hükO.me 
tile müzakereler yaptığı 
söylenmektedir. Fakat An 
karadan gelen mevsuk ha 
berlJr, KlodyUsüıı yalnız 
ti cm ı meseleler görüştüğü 
nü ve 13ulgaristanda yapıl 
dıı'h iddia edilen AJmun 
tahşidutmın da bir hayal 
nwhsulü olduğunu ve bü
tün şayıalurın başit bir hi· 
leye dayandığını göster· 
ınektedir. 

ALMAN BAŞKU;\lANDAı~ 
LiGi ŞIDDETLl TEDBiR 

LEH ALDI 

M.Jh. Kıymeti ğıJ "l~İ) •:e 
HATAY AFlA MÜ Cinsi Miktarı Lira Krş. Buluodl1~6r Q~"~ MI 

DÜHLOCONDEN ; Zeytin 458 KiJo 27 48 Sıırılnr 'tı-•dı~rı 
1- Süveydiyo , Fatikli ,, 563 ,, 33 78 Karsu Q, ... rnı• 

Şcnköy, Sıçanlı, Güzelce, ,, 195 " 11 70 cunte l 1 

V• 

ç ... ~ngen, Erzin ve Su rıka ,, 228 ,, 13 68 Baksant1~$ir 
25 1 50 'l'oıırak111 l\ t ya mevkilerinde yapılacak " _ 2 J 7 3 :: 124 38 Alakeut \J 

sekiz adet jandarma kuru " 
k ll ·k nı · t 3542 ,, 212 52 Yekldiil 1;tl! 

Börliu 19 A. A. - İş
gal altında bulunan Frun
sada y arıniliuı itibaren ye 
ni ve mühim tedbirler 
alınmıştır. Akşam saat 21 
den sabah aaal beşe kadar 
sokağa çıkmak yasaktır. 
Siıı~ma ve tiyatrolar saat 
2J de kapanmış olacaktır. 
Alman devriyeleri bu yasa 
ğa nezard edeceklerdir. 
Bu tedbire sebep, Alman 
askerlerine kurşı yapılan 
suikastlarla halkın alaka -
dar o\mamasıdır. Alman 
işgal kuvvetleri kuman -
danı bu hususta neşrettiği 

0 armııı 1 m ınşna 1 Yukarıda ciııs ve miktarları yazılı ınıı 1 
kapalı zarf usulü'ile eksiltmcı · ı ' açık arttırma ı e SHlışa çılnmJmı:ıtır. d A, 

ye konulmuştur. Sat ış bedeHe:ri pe:{n lır. Talip olanl.ırın yüı ıJ et 

· l>ir emirnamede diyor kt : 
" .\1ad~m ki i\lmun as· 

kerine yapılan suikastların 
faillerı tevkif edilmedi. 
Yeni tedbirler almak mec 
ouriy~tindeyiz. Fransız reh 
berlerinin kurşwıa dizılme 
sintj rağmen suikastlar 
devam ediyor. Alman as 
kerlerini11 hayatına yapılun 
bu suikastlura müsaade 
edemem ve etmiysceğim.,, 

D
V l JL ı 'P ,. s::; ~t ı 

epo satışı 
İskenderun Belediye 

reis!iğinden: 
Sıru No 1 
Pursel o 691 
Mıntukası ı 

Mevkii 51'em,C. 
Ciııs.i Depo 

Yarısı kllrgir çatısı di 
ğer yarısı beton duvarlı 
ve kilrgır çatısı dc:mir ve 
çinkodan ıburet olan 45J 
şer metre murabbat olmak 
iizere 900 metre murabbaı 
sahasında 2 bina. ve çer~· 

vesindeki 1867rnetre mural> 
baı arsusile bidiklo20 JUOlirn 
Sıra No 2 
Parsel No 797 
Mıntakası 1 
Mevkii 5 Tem.C. 
Cinsi Depo 

13t-ton Duvarlı çatısı 
çinko ve demir.Ji 180 met 
re murabbaı saba üzerin 
de bina ve 248 ) , metre 
mm:ablıaı ar~nsile l.ıirlikte 
7500liradır. 

Yukarıda evsafı, gar 
sel, nunıara~ı, mevkii ve 
tahmin bed •ileri yuıılı lle• 
lediyemize _ait de1>9ya ve 
fahrikn inşarıına elverişli 
df polar b arttırma eksilt 
me ve ihale kanununa gö 
re 15 gün müddetle mil 
zayaleye çıkarılmıştır. 

Talip olanların 27.9.941 
pazartesi .saal 16 da Bele
diye encümenine temiııut 

mektupları veya makbuz 
larile miiracaat oylemflle 
ri ıüzumu ilan olunur. 

Not: Memlekete faide 
temin edici fabrJka (llil
hassa un fabrikası)inşa ede
cekler ten·ih edileceklerdir. 

KAYIP .ŞAl1AOETNAM.E 
929 senesinde Habi-

2- Ek~iltme, 13 Teş- teminat akçaluriyle bi rlıkl 25,9,941 w·rşcnıbU c 

rinevveli -941 pazrtesi saat 10 da Defterdarlığa nıürac,rntlaı ı . 
(lünlin saat 15,0U te An • ... 
takya Nafia Müdürlüğü Muhammen * 
odasında müto)ekkıl ko bedel 
misyonca yaınlacaktır. 1: ö)'O Lira Kr. Kuru üzlim Kuru iıwir 7..evlirı •~d·rtı~ 

3- isteyenler hususi 135 6) 160 l\.ılo 14' Kilo 130S Ki. [le ı. 
Şartnamo ile proı·e ve ev· · !··~ 

173 36 840 ,, 332 ,, 895 .. :,:ı ~: .. ( 
rakı kt:şfiyeyi Nafıa ~lü· J'li''1 

177 40 225 ,, 20J ., 186) ,, l\." 1 rtı:I düdüğü ıde görebilirler. 85 6J 2 J ,, 120 , ,, B.oŞ 3~ 4 - öu işin keşif be- 46 4J 70 ,, 6 J ,, 4 50 ,, l<1rJ
1 
,r 

deli, (11 J51) lira {97) ku· 35 00 5J ,, SJ ,, 375 ,, HnC~ıı 
ru.:ırtur. cı' 

" 58 20 19) ,. 25) ,, 43·' ,, K.!l 5- Muvakkat tcrııimıt · v 
(828) lira {90) kuruştur. 711 56 Yekun ıı\~ 

6- Tuli_,ı,,.rin, ihal~ Y ukurıda cins ve miktarları yazılı maJısuılaf ) ı: 1 
den en az uç gün evvel arttJrına ile satı a <:ıkurıhıııştır. 'f;1lip ohıular~ gıı ı, ."'a; 
bu işe benzer inşaatı ba· de 7,5 tenıin..ıllarile IJırliktc 25,9,941 pdrşeııı ~ 
şardıklanna dair evrakı sayt 10 da Dcfterd.1rl1ğa müracdt.Uarı. ~ lie 

1tıı • ııoı 
müsbiteleriyle birlikte Vi- * * 
lUyete müracaat ederek Hatay Detterdarbğmdan : /.j ); 

!\luhanımeıı bedel l\1 .. ı9 '<f 
alacaklım ehliyet vesilrnsın l' " ~lL 
(2490) sayılı kanuııa uygun Ura Krş. Nevi ~likta :-ı Köyü 767 ~:\ 

1788 25 l'ortal{ul 35765 J adet Zt!vtuııiyc 4 V 
olarak lıuzırhyacaklnr, tek " 
lif mektuplarını ihale gü· ve Levşıye 122 ,. ı ı\n 
nü saut 14,00 e kadttr 145 55 Limon ıı555 " " " 177 'lltııll ı 

174 4J Maııdaline 2324 J ,, ,, ,, 
6

20 ~ı.ı & 

· oıniı:ıyon Hiynsctine mak 87 50 Zeytuıd uıes ı 87 5 li:ılo ,, ,, f1 11

1tıı: ·ı~tı 
buz mukabilinde verecek " t t 2 50 Muz 5 ,, Lev~iye l ~ıa" 
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