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Dahflde yıUıüı 5 lira 

Yabancı memleketlere 
8 lira 

tllnlaran her _.kelime· 
tinden 8,kuruf ahnıl" . 

Q.~~~-~~1o:oro -._"<tt~Nk 
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SAYISI 2 KURUŞTUR 1 

Ücret pafindir . 
BOnO gec;en l•ayılar 

10 kuruttur 
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l hQreket 

Almnn meha~, 
filine göt·e 

rd l!td 
f. ~losk U 
'I ~~~ tadova 2 A,A.- Mos 
~ ·~ ~osu. hu sahalı şu 
~ 1 ~~rınışlir: Iranda 

}j c ~~ ln~i\~~ bulunmak 
ı ~ r\eti ız Ve ~ovyel 
/. ~!!tin~e.' lraıı\a miiza· 

lf ~ Ilı.' İlertış~aınusı üzerine 
Qe 'ır 'Yeri\ g.ılmeıneicri İ\!in 
il~ ~ rıııştir. 

~ Q"-daki va 

\ı: 't z~·IJı>t ,. ~ l\c .. 
6 ~l\INlLiz l;Azt•:TE 
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l.tllıııaı l Şu lefsirleı·-
uı 'l'ıuıın { adır. 
r .ı ~· tek ı11

1~~has unatı te r 
il' k 1~e gılız 

ı ~ 0111 ınuv, f • Ve llus iş-
.,~ ~İ~· Ş~\atı \1 a akat etmesi 

dtıYeı· lute 1~İıı r· .. c billıa~sa Tiir 
ııJ. • vvk . d'J' 13 ryi olmuş 
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aJl";J b1.tı14 etı~ı,ş, Yal.lan duyduk 
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Y, hnı Un~ı. Zail 
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t Yerıiı l.ttıt 1.;dır. Ti:rk Ge 
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l.tt. , · Kına şüp 

T0HK1YE UITAHAFLICI
.Nl KATlYl!:N lUllAFA· 

ZA EDECE:K 
Berlin 2 A. A. -

Alman Ajansı bildiriyor: 
Ankaradan gelen· ha -

berler, Türk resmi mehafi 
lındc Türkiyenin bitaraflık 
siyasetinden katiyen ayrıl 
mıyacağmı teyid etmekte 
dır· Alman gazeteleri bu 
noktayı ehemmiyetle teba 
rüz ettirmekte ve her n~ 
taraftan gelirse gelsin her 
hangi bir tazyikın Türkiye 
nin bitaraflık siyasetini de 
ğiştirnıiyeceğini kaydetmek 
tedirler. 

Berlin 2 A. A. - Ya· 
rı resmi bir kaynaktan 
bildiriliyor : 

Alman Uariciye Neza· 
reli rnelı , filine güre, lran 
hadiseleri karşısında Tür· 
kiyenin noktai nazarı üze· 
rinde durnıağa lüzum ~·ok 
tur. G..-!rek Anlrnru radyo
sunun neşriyatı ve gerek 
Trük ga1..etelerinin müta • 
leasi Türkiyenin vaziyetini 
tavzih ctm:ştir. 

Bir Ameri-
kan mecmu 
asır;ın saç" 

mal arı ~~ıtı lıa ~ Ununislana 
t~t~ &sın1 raketinin geç Tür kiye, bcğazları i • Lı ilız 
\i ~t ln : .lenkid eden <lon o ı m 1s ı • ., ç n lı in işi 
~~'&ıt:r.ı hagılıı:eriıı lrand:ı Vuş:ngloıı ~ J\. \ . -

~lle rftkt\t Yun ıylerl r e s s aj ııısı 
\ , katı:ııı hıı nıemnu 

l tı ,_ a bildiriuor: 
'lııcı_ .g i l .rııışlardı r. "' n -~ ı ı lnın ve Ttirk iyenin va 

k(ı Utk'ı • ı_ ordu:su 

Ruzvell bir 
ııuiuk daha 

söqledi 

\Almanlara göre\ 
ŞLMALDE RUS ~lUKA · 

V!.!:METI TAMAMEN 
KIH.iLDi 

AMERİKA lIAHPÇl Blll 
MİLLET I>EClL:\11~ 
Vaşington 2 A. A. -

Amerika amele bayramı 
münasebetilc Cüınhurnıisi 
Bay Huzyelt bir nutuk ve· 
rcrek ezcümle demiştir ki: 
Kadın crkekAmeri ka işı;i· 
lerinin bayramım kutluyo 
ruz. Amerikan amele smı 
fı bu harbi kazanmak 11ıe 
suliyclini taşımaktadır. 
Sizlerin imal ettiği siHlhlar 
denizler ötesine ve hütün 
muharebe sahnelerine yol 
\anmaktadır. ~için böyle 
hareket ediyoruz ·~ Biz 
İıarpçi bir millet değiliz. 
Hi<;bir zaman muharip bir 
devlPl olarak şan almak 
niyetinde dedeğiliz. Ecdadı 
mız tarafından harp mey
danlarında istihsal e ilen 
haklar, Jenizlerdeki Anıeri 
kanııı hakimiyeti devanı 

edecektir. 

lJüşman hür insanlar 
gibi ayaklanmaya ve mü· 
dafaaya hazırlaudığıımzı 
biliyor. lJüşınan Ameriku-

Berlin 3 A.A.- D.N.B. 
Ajansı askeri mehafilden 
şu hab<·rlcri öğrenmiştir: 

Ladoga göliiniin Ş:.lrkm 
da bulunan düşm;tıı kıta · 
larile şiddetli çnrpışın:ı\aı· 
olmuş ve burada diişm:n 
imha edilmiştiı·. Çok bü 
yük arazi zorluk!arına v<A 
bataklığa rağmen cereyan • 
eden nıuharcbf'ler.:le Sov 
yellerin mukavemeti ta· 
tamamen kırılmıstır. Ba· 
taklıklarda alman gamıi
mi saymak kolay değil· 
dir. Göğüs göğiisc kanlı 
muharebeler cereyan et
mektedir. 

Heni.iz tamamlanmıyan 
haberlere göre, 1200 csiı· 
almmı,... 9 JO top iğtinam 
mlilmişlir. Alınan lı:ıva 
kuvvetleri düşınanı .1 piya 
de ve cephane kuvvetleri
ne hücum etmiştir. 

Tayyarelerimiz 8 ve da 
fi bataryunnz da 6 Sovyet 
tayyaresi düşiirmiişl~rdir. 

lLEH.L llAREK~ l' DE 
VAM El)lYOll 
B~rlin 3 A.A.- Vi"pu 

rinin ıaptı üzerine buruda 
ileri h:ın.ıkeline devam 

t y ~iyeti lı a kkındıı müta\ea 
" Uylll' 1• "

111 11 geriler: ~ .uullk" ıll\lır. yiiı ütt n .. .'ıar gazetesi di-

t d •rkt·ı ı \ıolş 1vi lderlerle 
şiddetl i çarp.şm \lar olmak 
tadır. ;'.ovyeılcr bu mulıa 
rcbeh nle çok uğız zayı at 
verm !kted ı l'ler. Ahn ıı 
külliyetli esir mi klan h !· 

n:iı sJyılıtm ruış ' ı:- . iğli 
nam edi'en harp mulzö· 
mesi arasında 1 ıü top.64 
t ~aktör ve l.ıir çok sılah 
daha bui.unm,ıktadır. 

A merıkantn 
Rasyaqa 
qrırdıınz 

JAPO~'ı A Yl KIZDIHI\'OR 
Tokyo 3 ı\. A. -

Japoııyunııı Viladivostok 
yolilc Amerikanın Husya• 
ya yardımını muvafık gür· 
mudiğinc dair a\ftkadar hU 
kumetlcre verdiği notaya 
cevaplar gelmiş fakat hu 
cevaplar Japonyayı meın· 

nun etmemiştir. Japon 
s()zcüsii bu hususta şunla 
rı söylemiştir : 

" Husyan•n cevabını 
rf',smi uir cevap telakki t'l 
miyoruz. llunda daha şah 
si mülalealar yer almıştır. 
Anıerikamn cevabı da ya
zılış itibarile pek az fark· 
lı olmakla beraber Sovyet 
cevabının melnini ihtiva 
etmektedir. Ve Japonyayı 
bu iki cevap ta talmiıı t:l· 
nıenıişlir . Hu hususta Ame 
rikanın ııuzan dikkati hiı· 
duha celbedilmiştir. " 

Vaşington 3 A. A. -
Amerika ile Japonya am
smdaki nıüııaseb:ıt hakkın 
da g.tzeleciler turuf ımlan i 
lngiltereıüı .\nıerika bü -
yü ı;:: E ç'si KorJel llule 
su ul;..ıı su.t\.! büyük el~ü 
- Amerika ile lıp•>n)' u 
arası ıda sö,h'n :!c .:k y.!ni 
b:r ~ey yoktuı· ,, ı.·. ·val>ıııı 

. ı · v. ı m1~ .1r. 

-s 1 l ----
Yokırıd l bir 

tacrruz bek
leniyor 

tı \{ u lilrk' yorki : 
ı~ı:kı. l.ı!iyul}. ıyu iHeuen 

<t iu· ·ııı et r :- Husya, dünyanın Ji 

da din serbestliği ke:am 
S ..!rbcstliği 0Huğu .1u l>ih · 
yor. Ve yine düşmau, kud 
reli her a. ı art ıııalda o lan 

IJır l.ı.ıhr iye kuvvdiıı · ıııa 
lik ulduğwııuw da biliyor. 
Düşman hala harp mey • 
dallarında Amerika veı ici· 
terinin silfihile karşıl ı.ışrnak 
tadır. Bu düşman yi ıe bi 
liyor ki lıiz Amerikalıl arın 
bu g .yreti kafi değildir. 
Bitlerin aohık.l edild iğini 
ve <;tvri!dığ~ııi lalımiıı ede 
rek tehlikenin az.nlJığım 
z,uıncdenlcl'c ihtar cd\;r~ın 

Blll lHllA\: ll \H~KE 1'l 
ı\K l.vt Kı\ LDl 

Berı:n 2 ı\.ı\.- Bcr:; ıı 
1.ondra 3.\ ı\.- Anmı 

lis k rn ccıııu ~ sının 

~1~ l& 1 ~·iıııllı 
1 
il • şıı e~· ğer aksamı ile bir sıcak su 

~ 1llıt1111 hı eııuış•! k ıpısı.ıa nıulıt.w id ı . gu 
~u,iı 1 e ı · ı ~ 

l ~'Ol -'ı olllugu ilıliy:ıı.: lraııııı lngiliz ve 
S ll Ur. Hm; onlu'an tarnfın<l:ııı 

~Ç B<lŞ- işgd lı ile l~ ın i n edildi. Hu 
suretle llusy ı boğ.11.lara 

1\L ôek ·ı · hakim o~mak eme ı in e 

ki c.-ok tehlikeli u:r tahınin 
d .. bulu ıuyorl .ır. ~iıııdıye 
kadar çuk şeyler y:ıplık . 

n uıostmun verdi ği hir 
hal>cre göre Sovye llt! r; ıı 
\ >iııyepe rin garu:ntlc bir ye 
re yaıımak iste diği uir ıh 
r aç lıarc keli ı\ 1 lll<lll k u v 
vetleri taraf ıntl:.ın p iskiir 
tülınü:?tiir. 

---~~~------..--·-----... ---

m ul ıanirinc göre :o;ovyet 
kılataı ıııın tHiııkii tclılığiıı 
d t.> \Bliliiıı c\!p ıe h.>y ınc t) 
tabirı ş .ıy.rnı diklrnttır. 

~\~lIC\ıı l l ı l nail olınuştur. 
l\ı\L~ .:-\iN Bl ı A· Alınanlarm Kafkasya 

Fak.ü daha ı;ok yapmak 
Hizımdır. lhin·:yd silfih"a
rmın imalinde hic:bir le 
reddude kapılınuınalıyız . 
unümiizdl· t>üy iik bir Vd'l.İ 
f ~ vardır. Amel'ikaııı :l mü 
dafaası ! Bunda as1ii le • 
red ıiit edemeyiz. 

rı rt•smi bir k ıyn:ıktan 

Bu Sovye.lt riıı ya hii> iik 
h"r taarnız \ y~ı.uıta iki ta 
raft ·rn b:rın: n l u giiıu' kn 
d .ır o'u.1 h:ırekfü lıakkııı 
da bir hlila..;.ı neşredeco 
ğiw· dc'atd t'der. 

L'~t\GlNl SÜ\- yn yakın pPlro\ ıneııhLılaı ı 
~Ol tı.ıkı IJ\'()l{ nı almaianııa marn •>lmak 
~ 1tıcı 10\nı 'l İ\İn lııgifo.lcrin Hu yayıl 
b~ ~tq:t bir ı\. A. - yardım elıncsi liizı mdı. 

liı •• ' \I~ 
1 

ııutuk 8 .. . 
~,~ttı l' 111şvcık· . uylı- Bunun i<;in d • Tiirkiycnin 

~ı \ı 11ılıı l ılı lsvct; hof{azlan lıırriLzlert• aı·rn.l· 
tıık,~ I! hu . l .lrar k ı ~ y 
<i' 'll\ sı~a . "aca ~ı 1.ırurf'li vu dır. ~imdi ki 

llıı~ll ~ıtsı1ın Sele hükfı· harplf'r eski h:ı pl ·re ben-
lQı'kıa111u ım\lıtız hağtıtıg~rı 1 ze ınt~7. lngillere bunu te· 
)11>. tı / l!ın i ı ı . .''l 11 l rnuı f Ş Vt: '"bız rnin etme k mecburiyetin 
"ll t\" en ııl .tz· . . ~ lltılı l· dlıirl ~. ,._ın la 1 d_e_d_ir_. ______ _ 

U ~~0rtı1. ı erı <llınış 1 Bir A lınan Tüın~ııinin top 
~İiı uyuk rn~ı~cç hUku- ra\clarımızd:ın transit oln 

ie ~ llıuc: :\d \ t.ıl\eriıı vi ruk geçmesi ..,ıı dCCe' Finlan 
a'lllal( e eııe ln;p 1 diyaya bir y.ırdıından iba 

·'Z.'n nded' · d · · ır. rettır. ,, enuşl1r. 

Biilün tlıiayaya, 1 lillc ri 
ve ~azi kuvvellt• riııi yıka 
c•ı~ımı v .1dt•ıliyı ıru m. 

NU l'KlJN J ı\ pq,'f'\ ADA 
TEF. ' \Hl 

Tokyo 3 ı\ . ı\ . 
SalfU1i)•et\i ırn~nhaıanlıın 
hihliri ldiğine gikc Hlll.W~l- • 
tin nutku Amerikanın hu 
dutsuz. şckild • hnrhc işti
rak etli~ini gHskrrııekle • 
dir. 
ALM \ l \ ı\l>A TEFSIHl.Ell 

llerlin 3 A. A. - Ya· 

bildirilm i ştir : 
Huzvellin llaydp.ırklu 

verdiği ııuluk yoııi lıir ş y 
ihtiva dıncınekted' r. :iala 
lıiy• tli m:ılıfil '.eriıı kan ı ali 
ne uöri' Hu1.vdt ,.. lnı nut-,... 
kile ~ siy:ıst>tiniıı yiikiinii 
kendi iizcrin<len _işçilerin 
iir.<> rino yi'ıkliiycrck lrnrtul 
rnak is•eıniştir. Bıı aynen 
Korc· ş· siy .ısclitlir.O lb hil_ 

1.arnuıılnr Nnzizme KarŞı 
ş·ddet'i hücumlarda hll!Un 
muş fakat sonra bunll illl 
tü ııelite c.-ı lumy Jl'ağını 
göı'~rek vazgeçmiştir. l 

Alınanluı ın ~ağ cenah 
tıı Huı:akof yolunu tazyık 
..tnu~lf'ri bel;::!enchilir <}hı· 
kil A ·manlar son günlt>nl~ 
Hoı:akoflnn' hahset:r• ğe baş 
turnış'nrdıl'. 

ODE:")A AÇ VE SUSUZ 
KAUYOR 

Berlin 3 A. ı\. - O 
de~m öniindeki muharebe· 
ler şiddetini arllırrmştırr 

( Sayfeyi ~eviriniz) 



Bir kamyon 
devrildi 

O<,.: KT;;ı YARALANDI 
Şoför nıehmet oğlu Ah 

medin idaresinde bulunan 
13) numaralı kamyon 13 
yolcu ile Heyhaniyeden şeh 

~ rimize gelirken, Soğuksu 
mevkiinıie öniine ansızın 

bir at \:Ikmıştır. ~oför a 
tı çiğnememek için direk

siyonu kırarak kamyonu 
hendeğe yuvarlamış ve lıu 
yüzden yolculanlaıı liç ki
şi haf:f suretle yaralanmış 
lır. 

DlJMLUPlNAllA Gıl >E~l 
HEYET DÜNDÜ 
Dunılupınarda yapılan 

30 Ağustos Zafer Hayra· 
~mnıa Vilayetimiz namına 
iştirak etmiş olan heyet 
dün şehrimize dönmüştür. 

Surigede 
KULE (;ENEHAL OLDU 

Son posla ile gelen 
Suriye ga1..etelerinin yazdı
ğına gfüe, Hür Fransızlar 
Şdi General Diigol çıkar
du!ı uir kararname ile Ko 
lonel Kole Generallığa ter 
fi etmiştir. 

Yine bu gaz.et"~lcrin ver 
diği malumata gfüe Suri 
yede iaşe sıkıntısı devam 
etmektedir. 

llilhassa yakacak ve 
yiyecek maddeleri çok pa· 
halıdır. 

Bunlarn misnl olarak 
şu rakamlar verilmekte 
dir. 

Bir kilo kfüııiir 15 ku· 
ruşa te<lal'ik cdilebilrıwk· 

tedir. 
Halbuki l.ış geıincc 

fialla:-ın daha ~ok ylikselc 
<:eğinden endişe edilmekte 
dir. Patlıcan ve Domate· 
sin kilosu 20 kuruş:-ı su 
lllmuktadır. 

Diğer taraftan pırınç 
ve şekt•r arlık hu]unarnnz 
olmuştur. Halk f .. ci bir 
sıkıntı i~indedir. 

LAVAL IYILEŞİYOH 

Paris 2 ı\.A.-Lavahn 
sıhhi vaziyeti memnuniyet 
verici bir şekilde inkişaf 
etmekt ... dir. fümdan ı:;onru 

sıhhi rJporlar ıwşredilnıi· 
yecektir. 

1eşriyat Miidiirü ı 
Selim <.:ELEN~ 

C.H.P. Malhaıısı Ant'l.<vıı 

Homcn kıtaları şehri tnma 
men muhasara elmiş 
:ve lıari<;ln irtibatını kesmiş 
tir. ~ehri nı\idafaa eden 

0 vyct piyadeleri esas 
kuvvetlerle irtibat lemin 
edeınediğiııden bural<i yi • 
yecek maddeleri çok azal· 

nııştır.• - ' 

Soy ellerin 
Finlandiya 

Elçisi 
KAR~TA~ CE~:EBEK 

i\lEMLEKETl~t:: DÜ 'DO 
Kars 2 ı\ .A. - . 'ov· 

yellerin Finlandiya Elı;isi 
pazar günii 8aat 12,45 de 
hududumuza gelmiş ve 
bir hariciye nıerııurilc em-
niyet müdürü tarafından 

karşılanmıştır . 12 kişiden 
ibaret olan, elı;ilik heyeti 
saat 17,45 de Karsa ye 
tişmiş Vali . ıne\Tki ko
mutam ve bir müfreze as· 
ker tarafından istikbul edi· 
lerek gar büf csinde izaz 
t>dilmiştir. Heyet bir müd 
det istirahallan sonra Sun 
Kamışa hırekct etmiştir. 

SULH ŞA 'ı1ALAHI YA 
LA~LANIYOR 

Nevyork 3 ı\. A. A. 
logiliz menbaıarından bu · 
raya gelen haber ere göre 
Ameı·ikanın .Moskova elçi
si Bay Vaynan Finlcrle 
!{uslar amsmda rnünf,:,rid 
bir sulh akdi i<;iıı mühim 
rol oynamış ır. Fakat bu 
hususta l..ıeyc.ıııatla bulunan 
ilay Va) nan böyle 
bir şeyden haberi olmadı· 
ğwı ve kendisinin nı ı..ta

vassıt rol oynamadığwı söy 
mi~lir. 

ııelsinki 3 ı\. A. 
Finlaudiyanın ~ovyetler 

Ilirliğile lıir nıüııfcrid sulh 
yapacağı şayıa8ı hakkında 
bir makale neşreden Alton 
Uladct gazetesi bu haberi 
Hus, lngiliz ve Amerikalı 
ların uçurduğu bir l' cı übe 
balonu diye tavsif elmiş
tir. 

}apon9ada 
hı ~Hl.. YUN lŞ\:l SEFEH 

ilEH ED1Ll YUH 

Amiral 
Darlan 

FHA~SA Yl K.UH1'AHı\

CAK SULl 11 lAKKl~DA 
BEYANATTA BULUNDU 

Bern - Gazelle dö 
Losanne,in Vişi ı\luhahiri 
Amiı·al Darlanln bir n.ülU
kat yapmıştır. 

Amiral Darlan, l• raıı 
sız lsviçresinin AJsas Lo
reni hir karşılık teşkil e
deceği haklrnıdaki şayiala 

rın tamaıııile manasız ol· 
duğun•ı lenin etmiş ve de 
nıi:;;tir ki: 

"İsvic.:reyc suikaslta bu 
luıınıak çok büyiik bir 
psikolojik ve politik hala 
olacaktır. Bir giin Bitlere 
de söylediğim gibi, arazi 
taksimleri üzerine yııpıla
cak bir sulh mukadder 
sur,~tte bir harp getirec~k 
bir sulh olacaktır. Faali
ycli rn memleketimin tama 
uıiyetini i~tihdaf etmekte 
dır. Bu sebeple µek kolay 
ca anııy alıilirsiniz ki baş 

ka memleketleri ve billıas 
su 1s"i<;rcyi p.=ırç.alanıı:ığı 
düşündüğiımlı iddia eden 
~ayıalar ancak manasız 

şcylcr<iır. ,, 

Amiral darlan sözleri· 
şöyle IJitirmışlir: 

Fransa Jsvi~reye karşı 
derin dostluk hıslt~ri bes· 
lerııektedır. 

HA VALAIWA FAALi Y l!.:T 
llc:rlin 3 A. A. - 1 

ve 2 eyhil güıtlerindc Al 
maıı hava teşekkülleri hı 
giliz hedefleri ÜLBrine şi<l 

delli hücumlar yapnıı~lar 
uır. Toıııurca ınfııak ve 
yangııı bombası atılmış ve 
şiddclli ıııfiHlb:ıar olıııu~ · 
tur. lıışaat ve iaşe nıcrke 
zı ol.tıı Nevkas.eic ağır 

bir hucum yupılarak bu · 
yük hasarlar ılrn cdi1mı.ş 
lir. 

Yelıudiler 
HATl'l 1ST1 V ı\. \ A HlC 

Hl~l ElJT\UH 
Vichy,A . .ı\. --LJu soıı 

:ıaıııan ard u~r\ok ychudı 
ııın Jıaıuüsluva t·d'nı~usıııııı 

S.!rlJ::sl l•'ı·.ııısı~ ve lııgilı:t. 

lcrin işgalinde~:i mıntaka-

Sabun hak
kındtı 

llutay vilfiyeti İaşe he 
yeti Hiyaselindeıı : 

1 - Hatay vilfıyeti da 
hiliııdc bulunan sabuıı ınüs 
tahsilieri ile toptan ve pe 
nıkende salıuıı ticareti ya 
panlur ( fabrikalamu.la de
polarıııd.ı, rnağ" tl' . .a v .. diik· 
kanlarında ... ) hülasa her 
ne suretle olursa olsun el
lerinde bulunan hwr cins 
ve her nevi sabun mikta
rııu pullu ve imzalı :.ıireı· 

beyanname ile tevsik ede 
rek hu heyunnaınelcri aza 
mi 8,9, 941 larihiııe kadar 
Mıntaka Tı<.~'lI'd müdürlü
ğüne veı\: Ceklerdir. 

2 - llugündeıı ılil>a· 

reıı llatuyda yapılan sa • 
bunları ... Haluy Viıayeti 
hududu haricine çıkarm:ık 
için l\hntaka Ticaret .Mii 
durliigüııden müsaade al-
mak lfizırııdır. ' 

3 - Yukandaki esas· 
lura aykırı hareket edon -
ler hakkında devlet emir 
lel'ine ademi rıayet su~u 

ile ve ayrıc:.ı 3780 sayılı 

ı\füıı Korunma kanunu hü 
küıulerine tevfikan tierhal 
kanuni takıbJta geçileceği 
ilan olunur. 

SAtlUN FıATLAHI 
Viliiyet f ıal.mürakal.Je ko 
mı~yonu rıy.!se.ıııdu 

Koınısyouuıııuzca sabun 
f iatJarı lıakkh:mda v~rüen 
ve l enıgün gazetesinm 
263 1 1\lo. lı ııüslmsında 
ıulışar ellen 1 -11 -940 
tam ılı ve 6 suyıh kar ar 
aynen uakı olduğundan 

gerek esl~ı ve gerekse yeni 
sab:.mlarm a~agıdu göstt: 
rıh:ıı fıaıJar uzermdeu sa· 
tıla~dSI ve uu fıı.ıtıaı dan 
ftızıasına satış yapanlar 
ba1'!mıda ı\.lııi Korunma 
kanununun hükO.mlerinin 
tatbıl' olunacuğı ilan olu 
nur 

h.fiğıtlı garlı salıuıı Top
tan 39 l 1erakende 41 

K.".gıtıı wyıt.i sabun : 
Topt.aıı 37 p ... rukenJe 39 

Top:uklı gal'h s'4lıu.ı : 
Toptan 37 perakende 39 

'l'opr.ıklı :t.~yilli .sttl..ıun : 

Tokyo - Japon hüku· 
ıneti, umumi scferl>crlik 
kanununu.ı di>rdiincii ma<l 
desine t c v [ i k a n, 
Na1Jrlar meclisinde bir 
"mllstacel işler,. tedbiri 
kabul etmiştir. Bu tedbir 
milletin 1'J milyon işı_:isi· 

nin iş kıa.lı etini umumi 
sur<!lle sef ~rlı ·r clme~i is 
tihtılıduf clıııekte<lir. llu 
plfin işs zlt~riıı tam arııi :c 
ortadan kuldiı·ılnı:ısmi .. ve 
işt cıı ziynde ihtiyacı ola:1 
sanayi ihtiyacını lemin e· 
decek şekilde işierin levzi 
ini derpiş etmektedir. 

lara hicret eJik ıeri IJ.ıkarJaıı 
Toptan 35 perakende 37 - ·-~.._,..,.... .. 

PAH l:;Ttı: I' O~IÜL'\IST
LEH ı\lAllKÜM OLDU 

Paris 2 A A - Kornii ' 
nist faaliyPIİtH' karş: koy 1

1 

mak iı.:in tcşukkiil edı•n • 
hususi mahlrnme, 2 si ktt 
dm olmak fızere 9 Konıii 
nisli 2 sene ile 10 ı-;ı·ııP. 

arasında muhte\.f C'P?. ı':ı 

ra mahkum t>l.ııiş ir !~un 

laı- komiini8t p opcıg.ınd:ıst j' 
yapmakla SUl;ludul'lar. 

lıildirilmektedir. Bu ydıu \ Buıılaı ıııaı a.sıııda Fransa. 
diler, hükiiıııet nıenıuri nıu ıııağıal>1)1clin<ie ıı sun 
rıyetluriııc ve dığer mühim t cuebi nıeıulekellcre iltic.ı 
i~lere kauul t..'Clılmışlcniit'. elmiş olanlar p~k ~oktur. 

LVleqve v~ ze zeytin sutışt 
HATAY UEFl'EllDAHLIGl~IJı\~ 

Um Kuruş Cinsi Miktarı Küyii ~liil<lhazat 
1 25 Zeytin danesi 25kilo ~lışmkiye 25 ağııçta 

167 O'J Portal.:ıl 334 JOadel ,, 737 ,, 
38 on Limon 3800 ,, ,, 44 ,, 
19 25 Maııdaliııo 385 J ,, ,, 29 ,. 

225 5J )ckfiu 
2 ı -8 941 larihiııdr nıiizayt-dcye konulan Mışraki

y~ köyündeki rnah:ullere siirlileıı pey haddı · lilyık 
"iirii'm d:ğindı>n mii7..uyc<le 1 ) giin dalı.t urntıl:ırak 
to 

8- 9 9 .ı guııu s~ıat 1 i a bırakılmıştır. 

Talip o!anlarm Ddterdurlığa müracaatlatı 

• r Posta nak
1 

miitı0' yatı 

kasası 
l ··JO 

l I 'J' ·ı· ~ il ·ttay P .. · 
ğün <i~n ,,,1ıP1 

l . (l I" 
ı\ylığı ıso ır ur~ 

men lıcdelli ve t.3\1111 
va kat teminatlı . rası f 
Kırklıan-Hus~a '1 ~ııı 

• 11~ ·ıı 
mı olu posla ~sı 

temdideıı yapıları ~di 
de sürlileu pey hıl cSiı 
yık gürUlienıefll l 
mezkur postanın ,..,,ı . ·ıı:ıl' 
94 l tarilıit:deıı ıtı 

1 
ı~ 

ay i<;1ndc pa~ırlıl/~sı 
ye ~·ıkarılmıştır. ~ri~>e 
Hatay J' .T. r. ~{Ol l 
de yapıJucaktır. 

* * . * 1 ud~ 1 latay P.'l'.'f. ~ 
ğiinden . J11 ııll' 

Aylığı 40 l ırıı lif'.l ııt 
men bedelli ve 361, 111'~ 
vakkat teminatlı )<e' 
. 'üveydiyc arası ıerı' 

l. rall 
oto posta nal\ ı) .. jltııl. 
d·:m y..ı.µılaıı eJ..::ı J~l 
sürülen pey ııadd1 flıP 
görülmemesinde194 ı 1' 
postanm ı-9- ·r ıı)" 
nmdeıı ıliharcJI u; ye \1 
de p .!larlılda ihll: JIJ 
rılmıştır. Eksiltııı ·ııdC l 
l'.T.T. AHidı.iriyell 
pılacaktır. * ~ ı'rl * ' ivJÜV~ 

Hatay J'.f.1· 
11 

ğünden ~ıı 
50lil"I , 1 

Aylığı 23, zı l' \ 
men l>cdeJlı Ve} 11t:ı ~ 
lllUVVdKUl tcıııtll 9 
taky.ı-Su\·eyJı)'e IJll) ~ı.'i" 

.. 1 . .ıll" 
Uattada ü~ guı ,.,rıı"' 

lU' ııl 
posta naklıyall d :;ııt l.ıij 
yapıaıı eksi1lU1e e d6r~1 ,.,,

1 ~ ı· f:I ..d'ı "\{ 
pey haddi layı ~ r· Ji lırıı 
mesinden nıczki.lr rifı1 11 

nın 1-9-941. ~~ıcie ıııı" 
itibaren bir aY 1~ ı;ıı(1 f J 
zarlıkta ihale.)'0 ~ı l'· ı 

. . t1attJY ıJil~ 
lir:. Ek~ıllı~ıJ • •tıP1 ııı 
~ludurıyeundo ) ~.ı 

,,. ... ·Jtır' 
" . \}ıl 

Hatay l' .'f · J • • 1~ 
ğünden . ııı.Jıı.ı111 ıJI 

Aylığı 195 Iır~ 1SO1ifll ~ı 
bedelli ve ı 7'' 1\ı1t', ' Lit' 1 ,..,!'lı • 
v;. k kat lcnıııı .

1 
:ıı .. · 11 

1 ur·ıti •ıl lskcm ı.!l'll•' • • ~Jı) 1 ı 
ta ıı:ı ı;;· . 

mi oto pos es 01 dıdeu vapııaıı . Jııld 
.ı e) 0e1 .ı 

de suruı~ıı P ~ııl 
9
/,, 

yık göriilıueııı 1,.... 
1
r l.ı 

k ur poscauııı ~·· ~.ık' l.ı . "fFll" ili' 
tarihıııden ıll , 1 1 

·Jıl{ı•ı ıe 
içinde ınııuı 1. ~sıJlCI .ı'~ ~·ıkanlmıştıı·. ~.dorı) 

l l '1' ·ı· ~jll uıy . . • ı: 

yapılacaıwr. 1utll ~J 
K \). 11' [\ ~~ 

ı . Je ) 
94 ı t!.lrilıl Jl 1 ıı 1 

• .. ı >\r(lllll tıııl 
ğını u::ıu.c,, ıl,t'l ti 
mühriinı ü k'1)1~·1 cı1M İ 

J rac:•.t" 1r· si.ıi kaz ı ı-tı ııJ 
.. )ro ıei. 

sinin JıülWlll sa·(~ 
tJll ~il 

K\ ).fl' ~ı ıı.ı!' 
1 ye 'l 

HeyJıııniYe ııı 1 J 
, ... ünO "111' ı 

~~.ıklı fi<>Y 'jlırı ..ıııl" 
muhtarlık ıı~~iıtİ 1 P 
ı. tt" ) •Hl· 'Jl 
U(! 1111 • ti •İSjııl-_Aııf 
ğımdan (>,S~ıtırl ev,.. 
ulnıadığııı• ':ôfo 

Suçutdı 1't f, 
TaUl 


