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__ P_e_rşem be._ 
Abon şartları ı 

Dahilde ıyıllı!ıı 5 lira 
Y f:ıpncı memleketlere 

8 llr 

llftnlerın her kelime .. 
sinden 5 kurut alınır . 

Ocrot paflndlr . 

~ . sıwısı 2 KURU$TUR • 

"'!f.rı;k';i D~kfor lngilizler: ~;e Sıkıntılı,"k~·r;ntulu, me~h~ı " 
~e.ı"•T_ C" J Moskova c~P içinde Bulgaristan . . 

GDnD geçen' sayılar 
10 kuru tur 

~' J lK. ""'ll'!Jttllm Bulgııri tandan gelen yuş•ııı.ıl•rını isteıneyız. Ilı ~Sind t h .. hesinde Alman sesi beğenmedik. liriz ki lıu kötü duygu: ~r~ 
~ ~. e eza uratla karşılandı 1 kk" k Biz, komşularımızdan tıl:~·a iıısımları olduğu gı.hı 

~ ır.~'ltı 19 
- Bir Kendisine Hususi Kalem ar fera 1 ay- toprağa dokunan bir ses milletleri de. istcnmedık 

"'lltlh~ı."\y~i M · 
8

dy d 1 istemiyoruz. Onlardun iste tt>hlikoli yollar-.ı götiiren ~ bıı~I( ~re h e~n e Müdür.il ve yaveri ile bir effi er l>'r ill .. t hılıni ahr. Bu· 
H .... ~~"-" USUsı tren· doktor refnkat etmektedir diğimiz, ilkin, komşuluk .. d" k' 

1 
.. \ ~; .~ • ,,a. gelen .. nun ıçm ır ı mgun t vru 

~ ~~'Ydltn Do~tor Başvekilimiz mersinda kal Londm 19 A.A·-Hus hakkını bizim kadar gözet pnda mt>çhul bir tarafı ol mı 
~b etk&raıa rnt.Ukı ve dıkları miiddetç .. Vali ko yadaki askf'rt vaziyet meleri, sonra da hizt> kar• yun tek memleket Türkiy,, 

•d ~ 't.~lk ~ü•ı....: kalabalık na.· ğmda. Jıazn~Ja. nan. hususi hakkında gelen haberlere sı emniyet gösterip yan olduğunu 'kom. şu.larınıızın 
' r.ilr ~ ta ._ da b da ed f d"l ·· Al ı 1\1 k gözle bakmamaları, gürültü . tf ~'ltlcı .ı,..,__ raun n ır ır e mısa ır e ı e· gore man nr os ova inanmalarını dılerız. 

1 b ·-..~la:nmıa•ır kl di cephesinde ağır zayıat pa- süz, sakin rahat olmaları- ı"lfive 
IJ'' .,.. · ce er r. dır. Fakat Bulgaritrtan ra· Bulgar mebusu \!u'• k M --- - hasına biraz ilerlemeite d" ılı ·ıı f 1 l d B hat değil. e ıyor: ~ 1 e Al 1 .. muvaffak olmuş ar ır. u "Fakat umarız ki Türki 

1 .. lecı· , ma n ara QOre kısımda kanlı muharebe· Bulgar Meclis~ndt-ı Ha- ye ile münasebetlerimi~ her 
t Di; iSi 1 QQ b" . ler cereyan etmektedir. riciye Encümeni Reisi Gos zaman, ararnızduki dostluk 

~"" topJ-..J 1 n es~ r Almanler Moskovamn şi· podin laneff.~Türkiye hıık anlaşmasına dayana.caktır. 
ıı .. ,tUI 1·00 b dan kında bazı sözler söulemiş. k / . 19 /\ d h 1 d ma ı en ve cenu un ,, Balıu::.us ki l'ürkiyenm şar . ~ ~ .. ~~IIat M~ı~··ı - a a a 1 r>. 1 ilerliyerek Rus kuvvetleri· Bu sözleri, çok dikkat etti ve cenup sı9ırlarında lngi-
~ lit~~ ıs te ~ ~ 171 tank tahrip edildi ni ikiye bölmek için uğ· ğimiz iyi komşuluk müna- liz vo Sovyet orduları var.,, 

ot_ ~~r.' . Ve~ı Berlin 19 A. A. - raşıyorlar. , sebetlerine ~ykırı bulduğu Bu sözlerin birinci kısmı 
~ ~: ~)~ ~ nuı Reıs· Alman resmi teb)iği ; Deyli Telgraf gazetesi muz için doğrusu, hE>ğeıı • sayın mebusun bütün beya 
~~ 1~ ~ Bnııştır.. Doğu cephesinde yeni nirı Stokbolmdan aldığı madik. nnbndaki tek doğru düşün 

f' ~~ ~k Sa •ekıl hücumlar muvaffukiyetle bir telgrafa göre bu fikir Bu zat diyor ki: ' Yu cesidir. Hiç şüphe edilme • 
)'~ ~~~)~ k~ k!d~~ın inkiJ&f etmektedir. Üç t60yyüd etmekte ve Nuzi goslavyanın parçala:ıma - melidir ki Bulgaristandan 
İ Vekili ŞUk ~ne günde ııo binden fazla leriıı Sovyet kuvvetlerini sından v~ Yunanistamn ye tersine bir lıal'ek~t olma· 

•1' '""" ~klıet :e Sa: Rus askeri esir eeilmiş ikiye ayırmak için uğraş· nilmesinden sonra, Buıga· dıkça Türkiye'. i~i. me~le· J, l'\~ t01'.ı leake ce 171 tank tahrip edilmiştir. tıkları bildirilmekedir. Al· fistanın bugün sınırlarında kel al'asındakı ıyı g?.çıın 
t>.th ~ ~ edil ~e ~ Sivwıtopol limanına şiddet manlurın .Moskovanın 290 bir tek meçhul kalmıştır: andlaşmasma bağlı kala • 

11i~ v~fl~ l rnıştır. li infilaklar yapan hücum mil ~cenup doğusundaki Türkiyt'. " caktır . 
.\ ~r~lı talyan lar yapİlmışbr. Hava kuv bir noktaya varmak için Bu pörtiş çok yanlıştır. Ne yazık ki B Iann~f. 

l~ S ~l :-aı~da vetlerimiz lııgiliz adaları- doğuya doğru .ilerlemek Yugoslavyanın uğradığı ka bu doğru düşüne Jye, son 
~ v~~~ 9 

As.A. _ sahillerine d~ a6'1r çap· istedikleri aşikardır. Bu zudun, Yunanistanm başı· radan gelen sakat delilde 
~~ ·~ ~''' ' Majes. ta bombalarla hiicum ede Almanların muazzam kış na gelen geçici felaketten dayanç aram1ştır. 
l'.'"~~~~in d<r rek mühim hasaratnsebep harp planlarıdır. Bu su sonra, bugün ve yann, hem Türkiye sınu·larında 

.J ~~~l~~i~ rntınaseb• vermişlerdir .. Son üç günde reıle Almanlar karakış- kendisi hem başkaları için logiliz ve Sovyet askerleri 
r ·.::-ı ~~~ • latıı!ılllldan il.uslar 232 tayyare kay • ta teşebbüs kudretini elle- bir tek meçhul vaı sa 0 da bulanınusını, . B~lg~r mebu· 
1 1~ıt\tt. ln-"1~ telgrafına betmişlerdrr. Büna muka- rinde tutarak işgal ettikle Bulgaristandır, su, nıemlt"\.ketımız ıçın kor-

'• \eşekk' bil Alman zaymtı 24 tay· ri arazıyı asgari askerle Bulgaristan sınırlarmda k b" d m mu sanı 
,...._'- tir et durumunda bilinmez bir ·unç ır uru . "'f" Lı yareden ibarettir. idareye çalışıyorlar. Tula yor, yoksa bize cesaret ve 
ro~ .,-.. v. Kı~ ve sog" uk da Sovyet topçuları bir nesne buıunmıyan, dunku, rıci bır arlla mı sayıyor, 

·•ı~h CI NU- 'it Alman tank hücumunu bugünkü ve yarınki sivase pek anlıyamadık. Fakat, 
A '•~ Al ·ı 1 · · · hed f d .. k t ti apaçık olan tek memle- b h~ı 'l~ '4.lı ....... _ı man ı er eyışını e e varma an pus ur her ne olurs.ı olst.n, ·u va· 

~..,,llar ~ 19 'l"a"OJm durduramaz müşlerdir. ket te Türkiyedir. ziyet Türk - Bulgtlr mii· 
t~~ ~ U,.k~:A·-Ada- Berlin 19 A. A. _ Bulgar mebusunun l'ür n sebetlerile birleştirilince 
t~~lk :~~:aı Kuru Alman askeri rnelınfili Ruslara göre kiye bahsinde meçhul say· her iki görüş de yanlıştır. 
1 ~ e 11ide 3

1
f"Qak üze. Rusyada yapılan muhare- dığı şey eğer Türkiyeni.ı 'l'ürki~e~ ne sınır~arınıı 

~le, )'ııı~ı. ~ lira beler hakkında Şlt" mütnle A1 m a n t azyı k 1 ne yapacağı, yahut ne yap yakın lngılıı yahut_ So'?'?t 
~.~4! b~ıa d tdır. Te ayı ileri sürmektedir : ınnk istediği ise, biz kendi- uskE>rleri lmlundugu ıçın 
'~trı<!{ı K\1arn et- Kırımın doğa kn;m1 devam: ediyor sini hemen temin edelim ki kendisini Bulgaristan la iyi 

~llPılın aıııayada düşmandan temi'Llendikten Türkiyenin vaziyeti hiç de· g ·çinrueğe mecbur s::1~.n~~ 
~ ~ .. 

1111

'1la~tadır. sonl'a :Abrran kuvvetleri • Bazı noktalarda Rus- ğişmiyecek, TürkiyAye, dü•ı ne d ayni sobepten ottJru 

ı~ll'h~-- nin bütün gayreti Sivast-0- lar geri çekildiler olduğu gibi yarın d:ı hiç· Bulg.ıristc.1nla bozuşmaya 
~raı V pol üzerine te-veccüh eyi& Moskova 19 A.A.- kimseye saldır~~ak fikri yüz tutar. Unutmarnahdır 

1. ~ ey. miştir • .B1Kas1, Alman J~r Hus tebliği: gelıniyecektir. ki lngilizler istikllllimiz v.._ ~a~d kanı harbiyesinin lüzum • Dün bütiin cephe .bo· 
"'L_ ~Q 1 ı göreceği zamauda zaptedi· Bulgarların, bunu şim lrnd ar hıtııruflığ~~ıızıt .~a~gı 
~ ~~ lecek.ür. Huslar .kışın ve yunca kıtalarımız diişma· diye kadar nnlanıanıış ol er() l ·rc 1 ınultf·fıkımız. 
~' ~iltk n a~diln,· sovuğun gelmesine güven- na kaYŞı muharebeye de· mnhırım geıçektcn acayip Sovyetl r ıJ ... k,lJ'şılıkh sal· 
·~ <;O ı\ /\ ,ş · l va111 etmişlerdir. r"rpıQnıa b d ,1 ı · d·a·m·z 
\.: lltt ka · . -iyi mış erdi. Hülbuki unutul· '-"" " buluruz ve un an uo ayı ılıl'luuzlıl. l::ilİZ'lı. ver ı,,..ı 1 

't~G rı taı~kt:n-8 gö mamalıdır ki ne fena ha· lar hilhassa şimalde ve üziiliiriiz. Çürıkü komşul,l <losllnrınm.ı hr. . 
1 kn~i ~ ~il&' va ve ne de yolsuzluk Al- c nupta <;ok şinddetli ol- rımızın bizim yiiziimüzden 'ııln1 z lıir uokın vur kı 

ı \'itti Aflliıta man askerlerini durdura- muş ve ordularımız cfüş haksız y re koı ku iyiude uikl~ııt,. değPr, Bulgtır rne • 
;:eıuı ~ l<.lltrrand U· maz. Bu yıl Hus kışı <;ok man hücumlarına muka busuna göre IngiltP.re. bu 
~ ~ ~le~anuı v ~ erken başlaımşhr. Eak•t vot etmişlerdir. tasındaRuslar ger: çekil giin, ~lihvr.r dev!ellPrine 
~tı~orı lŞtit. azı- Almanlar bütün zorlukları Moskova 19 A.A. mişlerdir. CPnup ceı,hesin· kar~ı yeni cephe açae ık 

":ı Vty~ 20 A.A.- yenmişlerdir. Alman ordu I "Pravda" gazetesi yazı· dede AlrnnnlJr çok ağır zayıf hir nokta aramakla 
ll%lirı" d ~il \razjf suwra maneviyabnd.'Ul hiç yor: ve kanlı zayıata uğrumış· nuşgulrnuş 

aır 1 e- şüpb&ı edileuıerı. Alman Dün sabah şafak sökcrkcnAl· 
1 M.-L 

0 
an ha · -rl · b- "'k ı manlarTulı1ya bir hücum yap lnrdır. Bıı ıığır kayıp ar l\nr. ık bulgur Mebusu 

=-~ k P Yau.esı geQen uyu ıarp l mukabı"liıı<lt: Huslar bir mı·k 1 1 l ı· r k" l 1 · d ~ 'Y•ıak . te 4 sene Hus kışına mu· ımşlardır. Hu hiicum ııeti· hl ı ı ı'lın ı lir ıye >:ı ısın e 
ektedir. kaTwl etmipir. c~inde cephenin bir ook· tar iari atılmışlardır. Lütfen saylff,ı 



Rusya 1 ngilte
reyi sıkışhrıror 
lngiltere ,Finlandiya 
ile Macar ve Romen 
hükumetlerine harp 
ilanında mütereddit 

,Almanyada ya
lanlanan bir 

haber 

Slokholm 20 A.A.
lsveç gazetderiııin Loıı frn 
dan hııl r aldığınu v,ürc 
Hus SP.firi l\1tliski tekrar 
lnbriliz ltariciyH eıareline 
ıniırncunl ı:derPk hı 
gıltt~renin Finlornliyn, Ma 
C:lri 3t.rn ve Homanyaya va 
kıt geçirrm den harp ilfi ı 

etnıeshi islt•ıııiştir. Bu rııe 

sele in 'İ l et\ ' lıiikOıneli 
tar.tfındıı n letlkik edilmek 
tedir. l\1iilcrr•ddil !ıir vazi · 
yette olnn Iııgillcru bu hu 
sust.1 honii:z bir l<ttr.lr ver 
meıııişlir. 

Ruslar yeni sistem 
bir tayyare kullanı 

yorlai 
Londra 19 A.A. -Hus 

lar, ı;ok ünemli lndiceler 
\'eren :mn sist"m yeni hır 
toy yare kuhmmağ ı baş 
Jarnışlardır . 2 > met re 
hlç·aktan uı;.;-. r.ık homb...ıla 
rııu atan bu tayyareye Al 
mun <ıskcı inin öldü ücü 
dnşmnm di. B ud kon 
muştur. A lnwnlnr buna 
zırhlı tnyyr.re demekt.ıdir 
)er. Almanların dl bizzat 
itinıf el lığı g•lıi bn luyynre· 
l ·re k ırşı L"oymu lopları 
hemen hi.:bir t~ir etm ·-
mektrdir. 

l<erç idüşmemiş 
Moslwv .ı 19 A.A -

Sovyet lbtihh.ırat Şefı 1 .o
zofski, Alnııınlurın iddia 
sı hilafına olar.ık Kerı.:in 
htı.Hi cluşın • .Jiği ni ve şeh· 

rin civm ınd.ı mıhın ebeler 
d c..v.ım ,•t t. ğiııi :siiy lemiş ·r 

Berlin 19ı\.ı\.- Yurı 
resmi hiı· lrnynaktaıı bildi 
rilnıişlir. 

t ~azı ecnehi radyo ve 
;ıj ·mslaıı, Alınanyuııın An , 
kura Büyiik Elçisi:Fou Pupcn 

1 
turafından huzı lspanyol 'ga 
zetecileı ine bir mülilkat ve· 
rildiğiııi yaymışlardır. Bah 
si geçen bu mülakat tıiç 
bir esasa dayunmıyan ~ 
mu nile uydurma hir hu· 

berdir. 

Japonyanın Rusyaya 
veidiği nota 

Tukya 19 A. \.- l>o· 
mci ai ınsı bildiyor: Hari
ciye Vekili Toğo bir soru· 
ya oovap vererek demiş 
tir ki :Kehinıarinin kaybın 
d.ın sonra Sovyot tl\lısya 
ya verilen ıır>ta Japonya 
hiikunıeti tarafından red 
edilmiştir. Çünkü .gösteri
len sebepler kafi deği ldi 
Huslar oov:ıp'arında Alman 
tehlikesine kurşı Viladivos
tok öğüne mayin dökül 
müş olduğunu ileri sürdü· 
ler Japon ordu ve doıuııı 
ması her ihtimale karşı 

tedbiı almıştır Balı 
riye her türlii duruma lrnr 
şı donanmayı hazır bulun 
durmaktudır. 

lngiltere Japonyayı 

tehdit ediyor 
Londra 1) A.A.- A· 

vam J{nmaı·Bsında Japon 
yaıım vuziyeli hakkında 
sorulan bir suale cevap 
veren ll~riciye azm Eden 
dı>miştir ki: 

"Japonya tarafından 

ilanen tebliğat 
Antakyada Fransız cur 

oğlu Gazal turııfmdan An 
takyanın Sarı M~lımud 
mahallesinden mimar Ne
cip Hekim oğlu lfr nna a· 
ley hine açılan ·alacak da -
vasında : 

Müddeialeyh Hanmmın 
ikametgahı meçhul oldu -
ğu hakirnıda çıkarılan da 
davetiyedeki meşrubattan 
anlaşılmasına mebni hak -
kında mahalli gazete ile 
iHinen tebliğat icrasına ka 
rar verilmiş olduğundan 
hukuk usuı ü nıuhakerne

ri kanunun 148 inci mad· 
desi ahkamına tevfikan 
duruşma giiuü olan 22,12, 
941 pazartesi saat 9 da 
Antakya sulh hukuk mah
kemesine gelmeniz veya 
tasUkli vekil göndermeniz 
1.1 ksi halinde hakkınızda 

kanuni muamele yapılaca 
ğı ilanmı tebliğ olunur. 

ilan 
Asliye ceza hakimliğin· 

den: 
~lilli korunma kanunu 

na muhalif hareketten suç 
lu Antakycınm v,ül mahal 

' lesinden lbrabim oğlu 129J 
Doğumla .Bakkal Hanna 
ve yeni mahallesinden Ga· 
rip oğlu 41 yaşında Bak 
kal ~ o c i p hak
larında Hatay Ashye Ceza 
malıkenıesinde yapılan du 
mşma sonunda: 

Maznunların dükkanla· 
rmıia tuz tnhvcut olduğu 
t.alde satıştan imtiım etlik
leri z a b ı t varakası 
münderecatı ve şaha· 
detle sabit olduğundan ha 
rekeUJrine uyun Milli Ko 
runma kanununun muad
del 59 nucu maddesinin 3 
neli fıkrası mucibince 25 er 

Asl~ye ceza 
Hakimliğinden 

Milli korunma kanununa 
muhtalif harekette hulun 
duğu iddiasile maznun An
takyanın Mahsen Arar ma 
lıallesiden Habib oğlu Ha 
ticeden doğma 38 yaşın· 

da Zahireci Mehmet Ek
mekçi hakkında yapılan J u 
flışına sonunda : nıuznu 
nun Fiat murakabe koınis 
yonuaca temiz kaba no· 
lıudun perakende satış fı 

atı on beş kuruş olaruk 
tesbit vekeyfiyet gazete 
ile ilan edildiği halde ya· 
rım kilo nohudu dokuz 
kuruşa satmak surelile Mil 
J,i koruruaa kanununıın 32 
ncı maddt'8i hükmüne mu 
halıf harekette bulwıduğu 
Zabıt varakaları ve nohut 
fiatları hakkındaki illin su 
reti mündericatları ve şe

hadet ile sabit olmuştur. 
Binaenaleyh maznunun 

komisyon bırafındıı tespit 
ve Han edilen fiutı haklı 
bir sebep olmaksızın yük 
seltmek suretile milli ko 
runm a kanuuu.1a muhalif 
lıareketiuden d"layı mez 
kur kanunun 59 ncu mad 
desinin 3 uncu fıkrasına 

tevfıkan 25 lira ağır para 
ce-ı.asllı::: nıahkumıyt:ıtıne ve 
dükkanının 7 gün müd
detle kapatılmasına ve 20J 
kuruş yarım maktu harcın 
kendismd~n tahsiline ve 
masrafı malıkuma ait ol· 
mak ev 25 lirayı geçme· 
mek üzure hükmün gazete 
ile ilanına 1- 11-41 ta
rihinde vicahen karar ve
rılip açıkça anltıldı. 

ilan 
Sivıl Polis memurları 

içın 13 adet palto, 13 ta
kım elbjse ve ( ı 3 ) udet 
fötr fidpkanın inıfil ve 
nıübayaası açık eksiltme-

k e~ 
Çeltik e f11 

isti ye rı I~~~ 
Hatay Valilıg ~ 

1-1942 Yıh~d,1 
ekmek istiyenJer ş~;ıı ~ 
ait olduğu kazalB tPOI' 

halli hükftmetlE-re .. 11 r 
I{AJJW ~ 

caatla nihayet dB' ~ 
vel 941 sonuna 1'B eteri 
yalarını ikmal etrıı 
zımdır. uııte~MM 

2-Dosyıı J1l IY.. 
l rdtr· vesikalar şun a ı'soı .t 

kroki, rutısatiS8 r ıııv 
tediyesini gö~1ere;ıtı~ j 
buz ile o yerııı 

1
<ibf f11' ~ 

minde zırat ve 81 ı "'' 0ııttP 
ru olmadığını g (llİ;Y 
halli çeltık ~o ;n o 
~ ararmdmı ve 1'

111 
daif 

linin yutırıldığı~a el 
buzdan ibaretur· ti sıJ 

3-Mikta~ ~:il ~~ 
le tespit edıtııııY 11 ı;i ıtl 
sahaları bakkı~1ırııi1/ 
racoat kabul e . ~ 
tır. .qtı ,,.il 

4-Krokiler ti dl)I". 
misyon karar sur6f{rO~ıl 
nusha olacaktır· f''e 
de kati hudutııır ılİ 
miş hulunacaktır1~~~1il 5- Knııu1 

• rr 
sonra vaki oıacıt~ .si' 

ı.• •• naııtlaf' 
e~ım mura""' f ,. 
bul edilıniyecek 1 bB~~ 

6 - ı )ek!!f ali rıw: ~ 
gram kinin ~n11eo.' 
mecburidi. ~ıır çt~ 
bilfarz 25 J d~ll bi' 
ekecek kimse01

• 

kinin bedelİ111 ,;1bı , 
f9Ll dl. 

halli hükumet Jjıl(ll ı 
rine yatı rınası reııll~ 

1- zırııt, ur•tıe 1 

sıhhi icap'arıob~rııtJll /. 
pılması ve to 

010
de 

zeriyat m~V'811 sı icl& 
ğa atılmış ol[llfl ıJSUl 1 

tiğinden bu bU~ere ~ 
t lrl eden ııJıO ve aa u 0 b" 

ve talima~~le 8ııiı0t 
tatbik edılef . , 

•l!J)l)' 
sauyesi ver1 

8p 

Bi 
()la 
u 

ônı. 
k~r 
kar
i~~ 
illa 
haı 

j)eı i siiıdiığn İ\·iıı şunu söy 
lenwl\le fayd., güriiriiz ki 
JngiltPrc, şııy ı l y ·ni hir c ~p 
be kurncak c., 1.avır hjr nok 
ta ar.ırlrnıı l:u'gaı ist.unı lıu 

luı :i ı, nirl\iy t>yi t:iç h saba 
k.ıtm .ız vt· Bu1gaıist.mın Tnı· 
kiye ısınırlurını lı ç gözle 

Bırmanyaya yapıla ak bir 
hücum çok vuhim neticeler 
doğurııl.ilir. Alllkudarların 
hunu m.;ıkı.~u bilmeleri lfi 
Zl ırıdl r .,, 

Japon paı·lamento-
sunda harp lehinde 

ki beyanat 
\'. ışiııg on 19 ı\. A. 

Sah gti11ii J-ıpon p ırlfımen 
tosunda yapıl,m hm p~i hP 
yanal buruda " ş ışkınlık,, 
diye tav:sıf t'llilmckkdir. 
Japı-ınlnr Amerika Biri' şık 
0dcvletl~rı11i Avrupayı hur-

lim ağır para ceznsı mah· 
kumiyetine ve dükkanları 
nm kapalı\nıasıııa ve bun 
!ardan Hannanııı yaşına gö 
re Paru cezasının ceza ka 
nununun 56 uıcı maddesi· 
ne tevfikan .ıllıdcı birinin 
tenzil ile 20 lira 80 kuruşa 
ğır para cezasile malıku 
ıniyetine ve 117 kuruş har 
cın ~pten ve 83 kuruş 
harcın da t-iaımadaıı ahn
masıııu vo masarıf ı malı 
kOmlardaıı alınmak üzere 
ve 25 lirayı geçmumek 
iizere gazete ile neşrıne 

4-11-941 tarihinde ka· 
mr verilmış ve katileşıuiş

ye konulmuştur. bir takuıı 
elbise, bu· palto ve bır şap l 
kanılı muhammen lıedelı 

(50) lıra, muvakkat temı 
nal (38) lıra (75) kuruştur 
~l{Siltme 24 - 11- 941 ta
rihinde bnıııyet .\ludurlü
ğü binasında müteşekkil 

satııı alma komisyonunda 
SdUt (15) te icra ~Jaeı;el{· 

tır. Tı:Uıp1erm, şurtııanıeyı 
görme: !{ üz~rcl uçu.ıctl ~ı.1-
0 .! i\lüdurıugünd v~ ek 

Tamirat 'f 
cak r ~ıt 

\~ ı 
Milli t:Ml.J 

LOCG:\Dt:N c,e'f)
AntukY" . t 1# 

dam tecridillO ııı "Jo 
1!8 

a"ık eksittnıe., Llb' ... . ııı 1 
l B ·deh ~.9 mez. 

Jogiltel' .! ilo lıuğhl ığmıı 
zın hu) iil.\ amucı l'tirl iye 
toprnldıırımıı bulünluğü 
ve hi\:kiıns YP geçit olıııu-
nınsıdır. 

• elice şudur ki Bulgu 
ristauir.ıhal değıld ır. Kvmşu 
menılekcltP t>fkı\r,ş iıphe, ku 
rıııılu, umitsizlik içındPt!ir. 
Zirn Bıılg'lris taıı g ·lt>ni 
ve gele egi ile başlıtmşıua 
bir rn çhu\dur. işte buma 
lfım meı;huhi - avuamJk 
ıçm olsn gclı:rek - başka 
taraf aıda aramaya çalışı
yorlar. 

Buna c ·v.ıp vererek im 
runtunun bir kısmını gi 
dermiye çalıştık. 

NotımAlirlin '\A OA J( 

bc tt-ışvik etmek le itti hanı 
<>diyorlar. Başvekil Toyo 
ve t1ariciye 1 azırı Togo· 
mm harpçi bC'y.-ınatları lıu 

tir, 

radu mühim lıiı· les:r uyan mektep mezunu bulunma· 
dırmı~tır. dı~ takdırde ilk mektep 
Nahiye katibi alınacak 1 n.ıezantarı imtihunltt alımı 

Vilayet makamımı n; 1 caklarınduıı n.emuriıı ka-
Vi\ılyet nıcrkeziıw bağ nununun 4 üncü maddesi 

tı Sü ıeydiyf', K mm ve alı kam mı haiz lmlunanların 
H u·biye ~ uhiye\eriniıı 10 evrakı müsb.telerile l>ırli r..-
ar lira maaşlı tulırir.ıt kii- te şimdiden vilayete ruüra 
tiplikleri açıktır. 1mtilum· cauUcırı ve 24 ~1 1-941 
la memur ahm c •ğındnn puz.ırtes. günu saat 15 te 
eı") az orta mektep meznııu yapıluc<tk 1mtihandd talip 
askerlikle alakası olmamak lerın hazır buluuınalurı ı 

' sıltcn Jyu ı~ı ı r.i { cdc:Cdlde 
rinde muayytm gun ve 
saalta komısyona müraca -
atları ılfiıı olunur. 

8- ll- 17 - 2J 

Milli Emlak müdür 
lüğünden 

Ze) tuniye Hıristiyun 
köyılnda metruk 3~ p.ırçu 
tarldnıum 3 senelık icurı 
on güu daha u:z.ıtılarak 
28 - 11 941 cuma guııune 
talik . lir. 

ur. 24 ({ıJr~ 3079 lira ııt ı 
vakkut ttjıI1'0 

94 kuruşuır· ıJl''o 
TahP olll~ısll~rıf,~ı 

teminat 'Ve ıe l11~1 ~l V· 
ve vesikıııarı 31"'"' ı l ~ V 
ı~ uünil ola~ ii ti-'""% ~'1it1 

t::> e1uıı ,,(,,. tı 
paw.rtesı o ol"' \; b 
DefterdarJığıı jlı\~aıl ' 1tııı~~ 

u~ırıliYeistd~~ ~ 1 li 
nıasraftarııı ·f (lJl:';jjll # ~14 
olduğu (l'.eŞ1 ~ "i ~ ~l<iı~rt 
şartnaID~ ~e~~ ~ l\ 
lak Miidurli111 ~frj 
bilir. 2Z 
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