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" Vilô.gette yapa ıKaf kas. Çörçilin nutku Almanya 
gz/ara el ko'"ndu ga yolu AU~~~~;t~~m ~ASIL Sn/~ teklifi 
~l'alA Berlin lA.A.-Çörçilin mz l}Qpf l 
~itıde ·A:-I ktisat Ve- rın hilkfimet namına sa- /d son nutku A!mun mahfil-
\Iill n bıldirilmıştiı·: tın alınmasına ve fiatının Q ç l f !erince enteresan telakki UU HA13EH RESMEN 

t kartı odilmektedir. Nutuk lngil YALA~Lt\~IYOll 
'lerdil..: nma kanunu tespitine Sümerbank me· L1J,~r l. of ve lludapecıte lA.A.-Al-

~ ısl Suli\h' 1 · 1 I~ ' K terenin asken, siyasi ve "' 
ı 31 \''l ıyete )l· mur edi miştir. El konun monvu turufındun bir sulh 
'~ 1 au t iaşe vaziyetleri hakkında J 

au,ı· .,e ve Anka yapağılar hilkQmetçe satın Ros!o{du··ş- teklifi vapıldıo\-ına dair ı·ı-k l•ı<lek' .... bazı tafsilatı ihtiva etmek· ., " ~ 
0ııttıu ı Yapağılara alınmış sayıldığından bun- kan haberleril' tamanıile 
e d Şhır 1> k .. tedir. Alm:ınyamn duru 
h t e elt··r: uu Vilfi tarın başkusına satıl:!!USı m e usılsız olduğunu Macar ga-ljtı M ıncı uz ere rnunsfon tamamen habersiz 
t ıın l"ıl~ c yapağı yasaktır. ıplik ve mensü zeteleri yaımaktadırlar. 
quı. " umu • • ı olan Çörçilin bizzat lngi· 

h • (rtıi m hakiki cat fabrikaları ellerindeki l n,. l ~ ~latbuat bu hususta Alman 
' 1 ı · Şah ı & )" J liz mil1ı:tine karşı pek müş . ~IQd . ıs ltr 10 yapaP:ıları işlemeğe devam ya tarafından neşredilen 
· ııc:.. e bıre· b Jl ı· 1 A A Al kül bir mevkide oldux.u an ı. '" ftı'ık • eyanna . ~ l · A >~r ın · .- man tı; resmt tekzibi birinci sa~'fa ' "'ııı tarını bil ~uacek erdır · ncak bun· askeri mehafı"lı'nı'n bı'ldı'r· laQılmaktadır. Rusyaya ya " 
~, "'1.1 kit•e en · ıı " larına koumakta ve ~-.etin "'lr11ı>h ., nıe lar da e erindeki yapağı di~ine göre Alman ordula pılacak yardım hakkıuda ,, 

"""klerd· muruna "kt b'ld' kl d" 6 mukavemete .... *men Rus· 
A~ ....... ....__ ır. ! apagıla mı urını ı ırece er ır. rı Harkof ile Rostofun ö- ki Çörçilin beyanatı Rus ordusunun m~;1lp edilmiş 
•Vf - -----= nünde: bulunmaktadır. yayı avutmaktan başka et h ll h1ı M Bu iki şehrin düşmek üıe birşey değildir. Zira Çörçi bir vaziyett~ bulunduğunu 
11,· • .iL e Al I . ilave etmektedirler. 
\. h manya r~ olduku bildiriliyor. Har lin itiraf ettiği gibi nv;ı-
~ A [ i K •• kof ile Rostof dilştilkten liz ordusu tecrübesiz bir HO~lENLEHE GÖHE RUS 

•• U 1 ı t ı ı sonrrı artık Kafkasya yo· küçük teşekkillden başka OHDU:3U OMITSIZ 
IJI,\ Çfıka Ve a yaya lu açılmış ve Alman or biı· ş&y değildir. lngilterc· ı. "l\ı S ll HUkreş lA.A. -Hemen 
"~ "·'l\Aı dusunun önilnde bir ma- nin iaşesine gelince: u 1 

l \lLı~ lADA M~ \ A *k B h zamanında günde 10) bin bütün Homen gazeteleri, 
1\ !!. })ı.·ı m e, l l• " ni kalmamış olacaktır. 1 t\kıt ı.!. "NFDILDI \ • 

1 

ton iaşe maddesi ithal e· H.us ordusunun artık ta-
la~\ ~i;"-~·~Değerli riye Nazırı 1 Ruslara= göre) diliyordu. Bupün ise bu im mamile ümitsiz bir vaziyt! 

ı bl~all Alı Küçlikamn ~ kilnsızdır 'gemi zayiatının te duştüğUnü buna muka 
'ıl .ugun &etirilen cena· 1 af eş pÜsk Ü M01TEF1KLER1 ) ARDI azalması hakkındaki Çör- bil Alman ordusunun dai· 

llıışıir. ~'nerasimle d~f ı Ml ALMANLARA ÖLDÜ <;ilin sözleri doğrudur. Zi· ma ilerliyerek mükemmel 
~ \\ ierasimde Bü l r Üg O r HÜCÜ TESIR YAPACAK ra Ingiltere limanlarma es bir vaziyette bulunduJhınu 

tı \:~,, htecı · · ti~ t' V . ısı Heisi, Almenyayı Oh.iOrecek ve MoskQva 1 A. A. - ki i gibi gemiler işliyenıe yazmaktadırlar. 
[eli ıı \lctl~kılter, Clirn- fi yeni Hit!e~ in do0ma&ın3 Dün gazeteciler toph.ntısın mektedir. 
l r \'e a~1a.r, ~Partisi ile· meydan vermiyoceOiz da üçlü konferans hakktn !"""!"'"__,......,,,.,,,,,,,.._-----~....,,, 
ltı!urı s~er} lebuslar mül Vaşinaton 1 A. A. - da söz söyliyen Lozofski, 
~ıırrıı~ıış Ve (:r.kıın baıır Bahriye ~azırı Konks birnu Alman radyosu'lun bunu 

,ı ~ bir' l>oıhı Pıyade, Jan- . tuk söyleıniş,,v~ demiştirki: bir alay mevzuu yaptığını HAREKı\ L' l\lUVAF'FA-
t~fjırııdeBalldo r~nUü~rezeleri "Hitler b'!1a~blQp oldu- ve bu rad

1
yoya göre, hAhme KlYETLE DEV .\~i EOlYUll 

~er Ztka me- ğu zaman ız urada ba· rika ve ngiliz muro. as 
, Q it a/lnııştır. rış hareketinin başına geç }arının Husyaya ancak llerlin 1 A. A. - Al· 
~ b~V e erde meliyiz. Dilbyayı Kendini ,. nazari bir teselli ,, vere man tebliği : 
IJL l\~ı S tahripden kurtarmak için bileceklerini bildirmiştir. 

~,, · AA'l'I ı ı· b' b Dinyeperin doğusunda ıı11 '-'N n ,AHI ada el ı ır arış hizmetin· Lozofski demiştir ki : 
guorı J.ıı\ ı;,,:L ~ ')I d b ı k b' k t" hücum harekatı eskisi gi-lai,. v.eı:ı 'ıt'-ıb fı1 e u ıımıca ır ·uvv ın " Bu nazaıt tesellinin 
eı ı ar .. h t" Hlzı d Bö ı bi muvaffakiyetle devam 

~İh erue ı. en res· muza ere ı m ır. y e iyi bazı muharebe vasıfla· 
' 1 1··tb 11 ış "d bir kuvvetin esa~ını deniz etmektedir. Bir zırhlı tü • 

1 t. "'ti ik·11 "· bb evam rı va taarruz kudreti var ı " ı l · kontrolü teşk"ıl ~et men bir baskın neticesin-' u eııi uş an· erın dıı· ve Almanlar üzerinde 
1 1 tlıı.t SabŞekıe göre melidir. Halen şimali At- de düşmanın müteaddit 
l l'\k"aıireıer~hleyin ıruat las denizini Alman kor- öldürücü bi tesir yapacak- balaryalarım iğtinam et • 
J .14t \l! 12 dı başına ge· sanlarmdan temizliyoruz. tır. miştir. Daha şimalde tutu 
«ı ~ tl!kra ~ nyrılıp 13 Deniz yollarını açık tuta· LENlNGRAD CEPHE • nan düşman zırhlı kuvvet 
~ ıtil{: ıııı.aruk ışleri başın- cak ve Almanyayı deniz kud SlNDE lerile karşılaşmış ve 45 
ıı~~klurcıırsuat 17 de retinin mengenesine hapsede· Hus tankını tahrip eylemiş 

l\lı ~ıc' rek öldüreceğiz. Hitlerin hez Moskova 1 A. A. - tir. Geri kalanlar kaçmış· 
~\> q ... F'El'TIŞI metinden so.1ra yeni Hıtle l'ravdaya göre, Kızılordu tır. Tayyareıerimiz Mosko 

~lllk · ( rı rin doğmasına mani olacak Leningrad mıntakasında vadaki askeri tesisatı bom 
l• ı &un '-!~ şartları tesis etmeliyiz To tı•şebbüsü mahafaza etmek I 
'I IU-tj ~l ~h~ir~ıize talıterlerin hezimeti Ameri tedir. Huslar birkaç gün- l>alanıışlardır. ngiltere ve 
~tı ı · . ufettışırniz kanın milli siyasetine da- deııberi muvnffokiyetli ta· lskoı;ya sahillerindeki tesi 

1 left·ıQ 1: 1do. ğlıı P:ıı·t·ı bildir. Amerika, uitler \'e sata da hücumlar yapılım~ " -.t ~ n arruzlar yapmışlar ve 269 
ilk,ı,. 1n lıkten soıı· buna tabi olan ltaı~'a ve T . 1500 tonıuk bir gemi ba· ~... " uncu Alman ümenme a 

,.~k 1..,1_ Şehrinıiıden Japonyamn mağlubiyetle· d lırılnııştır. 
"fil "~eııd 1ı{ır zayıat ver irnıişlertlir. . 1 ~r. 1,. eruııa git· rini lemine Çülışncaktır. ÜÇLEH KONFEHANSL Afrikuıım şmıa inde bir 

'~1tik ahrett; 11 T' ·d Kuvvet ve kudretimizi İngiliz karuı·gfüıma muvaf 
ı.~ \~ güıı Son ır~ lngilterenin kuvvet ve kud 1Şlı'\l BlTlHDl faldyelle hücum euilmiş • 
ııt ıın ra (.,a. ~loskovu 1 A. A. -
\\' Yetine gid ratile birleştirmeliyiz. Ye tir. Jngiliz tayyareleri dün 
ılf, \L\ıı e ı ııi taarruz harbi dahu buş Moskova konferansı bııgliıı gece Almun koyunda ve 

l ' ~ı.• ı ğ t harpte · t" öğleden sonra umumt cel '~il ""·? v~lHi'\L'"Oı an lÇ an n ıç nıap Baltık kıyısındaki muhtc-
'' "'".. a:.. .. k"' değild'r sesini akdetmiştir. Komis 1111l!ll'ı ar günü ~·a- mum un 1 • lif şehirlerin mahaIJ.-leıine 
h_ ., 

1 
t ..: ğ yontar mesailerini dün ak · f'l"'k bo b ı ·~'-'ctlar Yağrnurdan anmış ır . ...,on ya murun b" . . . yangın ve ın ı ay m a a 

1lıış .. tuınamilc her tarafta çok faydalı ol- şanı ıtırnıışlerdır. Umumi rı atmışlardır. Az öHl ve 
~ •e b' ll duğu bildirilmekle ve çift celseden ~onra hükumet y ralı vardır. Evleı· tahrip 
• İllln . 1 ıussa ge· ı b 'l b .\-" l1t ''İler tarlalara çıkmış bulun namına ır suvare verı e edilmiş veya asara u6 ra· 

~ Yrneğe l>a>ı. y • "' maktadır. cektir. tılmııtır. 

Belçikada 
MÜTAHEKE ŞAYIALA· 

Hl 0ZER1:\E ÇILGINCA 
SEVL~E~ HALK 

Paris 1 A. A. - '· Pö 
ti Pariziyen ,. gazetesi ya-
zıyor: 

" - Belçikanın Liyej 
şehrinde harbin bittiğine 
ve bir mütareke imzalan
dığına dair bir haber çık· 
mış bunun ilzerine evlerin 
den ı;okağu dökülen halk 
oynayıp sevinmeğe v~ eğ

lenmeğe başlamışlardır. 
Kahvelerde şarap su gibi 
akmış, lıalk refoh devri
nin geldiğine hükmederek 
dükkllııhıra koşup ... önüne 
gelen eşyayı satın almağa 
başlamıştır. Dükka.rıcılar 

halkın bu çılgın sevincine 
katılarak vesika .sormadan 
ell~rindeki malları satmış

lardır. Polis hulkın bu 
co~kuıı sevinci karşısında 
şaşalıyarak o ua bu sevin 
ce kapılmış, g~ce ışıkların 
rnaske!crırııesiue bile lüzum 
göriilnıenıiştir. Fakat Al • 
nıan makamları nilnı yet 
harckote gelerek ışıkların 
maskelenn1esini emretmiş 
ler ve halk gece yurısı bu. 
şnyıalurın yalan oldu~unu 

l hazin bir şekilde anlamış· 
tır, 



!Şundan bundan 
Cümhuriyet; hiç bir 

kimseyi diğerinin, esiri o 
!arak tanımaz. insanlar ha 
yata ayak basar basmaz 
tabii hak ve hüITiyetin 
sahibidirler, bunu Cürnhu
riyetin kanunları tesis et 
nıiştir. 

Cümhuriyetten önce in 
sarıların kıymeti yoktu. 
Çiftliklerde hayvanlar gibi 
çalı~tırılırken, buna cemi
yet, kauun ve hüktlmet 
ses çıkaramaz ve itiraz 
edemezdi. Çünkfi memle
ket bir <;İftıik, millet bir 
süriı teHlkkı olunur, b:,, 
sürüı . iln kahyası sultan, 
çobauı derebeylerdi ve bu 
zihniyetle idare ederlerdi. 

Bugün artık buna ce
vaz yoktur. Hiç;bir kimse
ye diğerini istismar hakkı 

tanınmamakta, buhaklar cüm 
huriyet kanunlarile lıtkyid 
ve.himaye edilmektedir. 

MeJeniyet insanları esa 
retten, kölelikten, hayvan 
lıktan kurtarır ve ona kıy 
met verir, Cümhuriyet; 
mektepleri, kanunları, içti 
~mat müesseselerile bu hak 
lan teyid, teknik ve kül
türile onu tevsik eder. 

Ş. oGUZ 
--~--·-------~----------~ 

Le1ıingralfa 
1 i\HLYOI\ HUS ASKEfU 

VAR 
Stokholm 2 A. A. -

Finlandiyadan buraya ge· 
len haberlere göre, Huslar 
Leuingrnt yakınlannda şid 
detli bıl' cıkış hareketi ya· 
paı·ak küylik bir şehr'i zap 
tclnıişlerdir. Söylendiğine 
göre, Leningrattu ftızla 
miktarda top ve tanka ma 
lık 1 milyon Rus aslieri 
vardır. Almanlar Rusyada 
bir kış harb:ne hazırlandık 
lanııı Ahtıan halkına bil-
,dirmişlerdir. Alman ordu
su esaseu daha geçen son· 
bahardan beri l.ıöy'le bir 
kış harbine hazırlanmakta 
idi. 
fl~LAl\DIYA CEVAP 

VERMEDI 
Londru 2 A. A. - A

vam kamarasında sorulan 
bir suale cevap veren Ha· 
cıc1ye azırı Eden, lngilt~ 
ıeden Fınland"ya hüktlme 
tine son ihtara Fınlandiya 
mn heııUz cevap vermediği 
ııi söylemiştir. 
J:, \ı l~HE~ıN BıTAltAf'· 
LH;ı IHlAL ED1L\1IŞ 

Berıı 1 A.A.- Alman 
ujansından: 

lsv:çrc Hariciye Neza
u etinin tebliğı: 

Takriben 50 lngiliz tay 
ynresinin 29 eylül gecesi 
lf'viçre lı ilk ftmetinirı bita 
r.ıfhğını ihlSI etmeleri Ü· 

zer.ine lsviçre hükOmeli 
Londradaki Elçisini btt ha· 
diseyi protesto etmeğe 

lngilterenin 
hatp mrıs 
rafları 

GÜNDE 13 ~lILYO~ IN 
CILIZ LiRASINA ÇIK fi 

Londra 2 A.A.- Ingi· 
tiz ParHlmentoeu, istenen 
1 milyar İngiliz liralık tah 
sisatı kabul etnıit ve bu 
m ilnasebetle .Mali ye azı· 
n meclise iı.ahal vermiştir 
l'lazır:harp masraflarının 

~n haziran ayında giln 
de 1 IJ milyon 250binlngiliz 

"lirası iken şimdi 13 mil· 
yona çıkbğını, kabul edi · 
len bir milyt1rlık tahsisa
tın ldlnunsaniye kadıu- kA
fi geleceğini söylemiş ve de 
miştir ki: 

•• Inviliz MTileti katı 
ft-dakAılık ve itimad hissi-
le za1erc kadar harbe de· 
vama kurar vermiştir. 

Ha'lk çok tasarrtif etmen 
ve masraflarını mümkün 
olduğu kadar kısmalı, bu 
suNtle biriktirilecek para· 
ları liiiktlmete bdrç olarak 
vernıelid\r ,, 

Al!MAN~!A'.~A H~ VA 
AKINLARI 

Loiidra 1 A.A. - Arka 
aıiraya iki. gece olmak 
üzere tayyarelerimiz Hm:r 
burgöaki ihedefieru hücum 
etmişlerdir. Şehirdeki dok 
lartla '\'e endtıatri mıntaka 
lanrıda tnrçok büyUk yan 
gın çıkııı:nlmış ır. fogiliz tay 
yareleri Şerburg doklanna 
da hücum etmişlerdir. Rıh 
lımlardırki biaalRJ'8 bom
balar iSabet ettirilmiş ve 
bilyük yangınlar çıkarıl 

rnıştır. SaWl aervisihe mert 
sup tayyareler, iemi inşa 
at tezgAhlarile petrol de · 
polarmı bomba)atfıışlardır. 

Ayni tayyareler Smnazar 
doklarına hUCUm etmişler 
dir. Bir tayyaremiı dön
memiştir. 
memur eylemiştir. 

AM ERll<A.DA YAPILAN 
SilAHLAR 

Vaşington 1 .A.A.
Cümhurreisi Jluıvelt, bU 
tün Amerikadııki siJAb fab 
rikaları im~latınm lngilte 
re ve llusy.aya hasn1Ciilece 

· ği hakkındaki teklifinden 
haberdar olmadığım ~le-

1 
mi~tir. H uzvclt bidayetinde 
In(tiltere j-;in yapılan silAh 

1 

lann ynnsınm Husyaya 
gönderildiğini söylemiştir. 

Amerikan gem\lerinin 
sihlhlandırılara1' harp mın 
tukasına girmasine milsaa· 
d: edilip edil • iyeCPği hail 
kındaki sualeHur:velt, bU 
meseıe.,in henlil tetkik e· 
dilmekte old ğaau b yan 
~tmişlir .. 

Neşriyat MüdQril 
SELıM ÇELE 1K 

C.H!P:~ıatbaası Antakya 

Metruı, 
y • tarla zcarı 

Hatay Defterdarlığından: 
iuhıımmen 

Bede1i i\lesahası Kimden .. ~ 
P. N. Ll. Kş. Mevkii H Ar Sn. Cinsi Köyü nıdlrO.k olduğu ı\l~la) z.S 

9 26 67 3 16 95 Tarhı (,üzelbur<; İbrahim Sultamm Ç0 • ) 

Cemile ve Corç 
f! 

10 5 34 55 56 
" 

,, 
" " .. 

14 2) 00 Ardcur 20 63 13 . , ,, 
» " .. 

162 13 34 N~gislik 1 62 80 ,, ,, 
» " t4~ 

13 20 co 2 89 24 " ., Abdülmesih Azar ço. ) 
Alber Aristo ) 

" Qh 48 8 00 Ardsalıi 8) 25 
" " " " " 63 7 50 Ardhuri 1 41 80 " " " 

,, 
" 91 25 00 rdnasih 9 92 62 ,, 

" " :' "ti 231 7 50 Ardsaki 1 12 15 ,, 
" 

,, ,, ısı 
254 3 50 Ilaciali 4 32 54 

" " Rııkullah \hJullah o~· 6136 
Al her 1-16 I 

255 1 25 Ardtümnün· 1 17 61 " " " 
.. 

nahir 
256 1 25 Hacıali 1 22 32 ,, ,, ,. ,, 
299 5 00 Tümsaki 5 29 25 ,, ,, ,, ,, 

ni ti 
l·" 

300 2 50 Ardcebes 3 73 85 ,, ,, ,, ,, 
150 85 Ytıkun ~ol 

Yukarıda yazılı metruk gayri mvu ·ullerin 3 se 1-lik icarı müwy.)(ieye 
muştur. Talip olanların yüzde 7,5 teminat akçasile birlikte 3, 13,941 
saat 1 O da Defterdarlığa müracaatları. e 
Gazve ben Ellc:riı.de benzin, gaz v # 
zin fiiıatları makine goğı bulunarı/at: rj 

HAT'A'.Y' VlLA YET FlAT Hatay Vilayeti Fiut l\lürakabe Komisyoııu11~8~ l f c,. 
MÜR}\KABE KO~lSYü .ı - Komisyonumulca görülen lüzum üıerııı ııe' / 
NU RiYASETi DEi\ O'ünderı itilıarerı lıenzin gaz ve makine yağlar• et 

Ticaret Ve"kS.letin in ı 0 
. ' ıı 

22 9 94 ıt .:h 1119~ yannameye tabı tutulmuştur. . de "' 
- - aı. . ve J .. 1 rııı ' :J 

nyıh yazılar.le tPsbit 2 ,_ Mağazalarında, dukldlnlarında, ev e ıırıtıl 
didilen petrol ve müştektt· polarında, be'ooiye gazhanelorinde, köylerde iıı. 11 

tının VilAy:etimiz dahilinde herhangi bir mahalde olursa olsun, g.ız, bel1~18i ~ 
ki yeni fiatian şunlardır. torin ve makine yağı olan ciftçi, tücarlarla 51 to' ı1 

Tenkcli Fıatlar: . diğer müesses Jer ellerindeki gaz, benzin, nıodıt lı~ 
1-. Gaz. ya~ınm çıft lene ve m .ıkine yağlarından h !f birinin n ~ nıild3" e)'İ e 
kesı yt'dı yüz altmış ku d ğ tif d t 'l ö t b" be uoa[l) ··es' lun urunu m re a ı e g seren ır ya 11 

2ruş Be · · 'ft t k . 11eç 6 eyiul pız!lrtesi akş.ıcnına k:tdur l\hntnkll \r J - nz•nın cı ene e'iı n ı~ aı· 
bin h,,.,.a kuruş ret müdürlüğüne uHdirmeğe mecburdurlar .• tı tı ırı 
~ . l ··ştaktı r, b· 3- M.otorinin çift teneke 3 - Bu tarıhten sonra petro ve ·mu Jei' ı 

. ı.· x f . k . h .. eseler ,~ e~ 
sı ueşyvz ye .. mış uruş ta beyanname verrnıyen aş ıs ve rnuess 0 ot1 : 

Dökme l• ıatlal': emirleı·ine ademi riayet ve ~lilli Korunıu 1 kfl~ rııı0' ilcle 
1 ~ Gaz. y~ğı_nı.n .. dökmt- kamına muhalif hareketlerinden dolayı tıak a ~ 
kılo~u yınnı ıl{ı kuruş 65 derhal kununi tukibnt yapılacağı ilan olunur· ,ı~ a 
s~bm ıac~ 
~ -: &nzinin dökme litre lW.etı fı.k mahsulat saf!.l 
sı yırmi al~ı. kuruş . ., ., , .. ., 

1 
: 

3- Motorımn dökme kı- HA l AY DEF1 ERDARUGI VA~ 
losu onbeş kuruş 80 santim Muhammen bedeli S 
4- Gaz yağının dökme Lira Kuruş .\ev'i Adet Köyü LP'·; 
litresi onsekiz kuruş elli 1788 25 Portakal 35765 J Zeytunb'0,...... " 

beş santim 145 55 Umoıı 14555 ,, " 
Bu fiatlardan fazlasına 174 40 Mun<leliue 23240 ,, •' 

satış yapanlar hakkında 87 5 J Zeylind rnesi 875 Kilo ,, " 
derhal kanunt takibata te 2 50 Muz 5 ,, ,, 
vessill olunac1ğı füln olu 
nur. 

ÇiVi FIATLAHI YÜKSEL.Dl 
.Firtt ~lürakabe Komis· 

yonu Reisli~inden: 
Bugünden itibarc::n 

çivinin beher kiJosuna a 
zamt 110 kuruş üzerinden 
kıymet konmuştur. Uu fi· 
attan f azlasnıa su tanlar hak 
kında kanuni 1 akı bat yapı 
lacak'hr. 

ÇEKOSLOVAK YADA 
IDAMLAH 

Londra lA.A.- Al· 
manlann Çekoslovukyada 
yaph2'ı tıOn idamlar hak· 
kında bur~ya maltlmat 
gelmifl\r. Kurşuna dizi· 
lenler amımıda iki tane 
de eski general vardır ve 
bunların suçu silah bulun· 
durmaktır. 

1~ 
. tıl~(· 

ııı" 
Yukarıdaki mallarııı ihalesi 1 J giin dah8 .Ar 

ihale 7 - 10 - 941 tarihine bırakılmıştı~· p.1ftt"" 
Talip ol\).nlann 10 > d 7,5 terninatile birJıkte 

11
11 

lığa müracaatları. C \ ('; \ J~ 
1 ·K~:~JJEllU. A HASTA A;.'\TAK)'. A-S ·(J~O~I 

NAKLEDILECLK Afü\SlN~ '\(jS""'\~~ 
Ayda 2.,0 !ırayı geı;me- puoll ı:i d ~ 

mek şurtile hasta er.ılın Posta ;dıı~: .. jJD #;'# 
H"yhaniyeden Ant kyuya ililıureıı Antıı~aıı ~~1,. ~ 
Antukyadan Lskendeı una veydiye urusı ıeıa ~oıı ., 
otobüsle nakli uçık ekisilt- postu ihdas e'i ııe'~ ı'' ~ 
meye konulmuştur. zanla.n nıaad051 s '~ııl~-1~ 

tlir eıin Heyhaııiyeden veydıye. p~s~~ıı ~ e) / 
Antakyaya 75 lrnruş An· da şeh1 ~roSıi"e)'oı) 
takyadaıı lskenderuna 10 J ı ve 15 ae -tır· ,, 
kuruş nakli tahmin olun mış olacak tıı.i~e 
muştur. Talip. ohn mu_ I nü saat 15 ~~01ı ~~ı_.1 
hammen bedelın 100 de7,.:> zinoda koını::ı) l·i' 
bu~uk ııisbetinde luminat da yapılaı;a~tı:;o el 
larını yatırmaları. ihale 7 mak isteyenle~ 
birinci teşrin-941 salı gü -zınıına rnüraC 

2198 20 Yeknn 


