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~ncak zarw; ihti a lur· • bir yük olmuş 1Çİ;ı in . lJ Ç Tın .zay ı- Halk a a"ında hoş 
f uaq9t: .. n mıkfa,.don 3 ~ ·ı nutsuzluk hükürıı 
~Z/o benzin Verifebi/ecek atı mı sürmektf'dir 

& Şı,. tıkara 4 A A Londra 5 A. ı\. -
lı h ekntet ben·: . -. lıüt eylemiş bulunan eşhas Observer gazetesinin dip 
~I likkında aş:~nd t~l~dıd~ Ve Şirketlere ait nakil Va· go n lomatik muharriri yazıyor: 

ltıeş_retrııiştir 71 a ı le sıtalarınu V<"rilebilecek ben . llabeşistand:ı esir edil-
lld . 9 eylOt . . zin miktarı da görülecek Rus z a CJ i a il rruş olan l~lyan Başku 

erı ıtib 941 tarı lüzum ·üzerine Ticaret Ve mandam Duk Daostanın 
l!kte areıı tatb'k d"l kAl t' t kl"f" H d b · ., 1 ıu Olan b . . 

1 
e. 

1 
·a e 1 e 1 1 veya aş ve· Q l r m l - bir ay izinli olarak taiya ;.ı şıakıan e~zın vesaıre kilin tasdikile arttırılabilir. ya gideceği ve askeri şc· 

~:tıııı k~~ Ollite~ıarrik bi 4 - Sümerbak, Eti- ll on dan h i I refi üzerine tekrar dönme 
ıtiıların o, denız nakil bank, Toprak mahsulleri ye söz verdiği hakkındaki 
tl d ın il ·· f d 'I' k"' f J 1 atı a 1 . eyruse er Ofisi ve ı\la en et ı:c f (J Z 11 Z fl haberler henüz aydın anma 

4e 9 il·~ 11 
es .s\ar dahi arama Enstitüsü ile bu mil mıştır. 0ıı-ın · l\ 11oskova 5 A.. A. -aserı ı.. cı te..:rinderı t kk··ıı · m. 1 \ h b 

uır " essese veya . eşe u erm Sovyet istihbarat Dairesi talyadan ge en a er-
et.le ay daha de · yaptıracakları nakliyatı mu 1 L ler, her tarafta halk ara· ı Ceklir Heis ~ uavini ozofski, ga 

k" 1 - lzrııj; n • kavele ile taahhüt etmiş 
1 

zetecilere beyanatta bulu sıııda derin bir ho~ ıutsuı 
Q 9

11
r ve i\ ' uursa, Es· (JJnıı eşhas ve şirketlere narak harbin başladığı 22 luk ve huzursuzluk hüküm 

' 
4
1 U.eı danadd 9ey nit nakil vasıtalarını ISdyrü 1 hazirandanberi Alman or sürdüğiinü, İtalyan mane· "!ı \J~ı1ı1 v 

1 

evvel işlemek sefeı lerine ve bunlara ve· vı·yatının "Ok bozulmw~ ol-'\ ıtıt b e lıus • dusunun ölü, yarulı ve ..,. "' 
'

1 

uı usı şahısla· r·ııecek benzı·n miktarının v b"ld" kt ct• 
\t ıı } llllaı esir olarak ü~ milyon ki . dugunu ı ırme e ır. ~ij~~ laıı~i i 

1

• otobüsler arttırılmasına Ticaret Ve • şi kaybettiklerini söylemi~ ltalya şimdi Almanya için 
b.ı. 

11

lerııı 8 stı~anıetlerde kalelinin tekl!fi ve Başve- tir. Buna mukauil Hus bir fayda değil, süratle 
(klorj b:Yrı.sefer yapa kilin tensibi üzerine müsa zayiatı 230 bin ölü ve lıir yük haLine g~lmiştir. 

v\l ~~1durı t~Z~t valiler ade olunabilir. 78J bin yaralı olmak üze· Az miktarda şark cephesi 
l:ıı Şvekiı}'n olunacak 5-~ehirler aı·asında re bi! milvondan biraz ne gönderilen İtalyan fırka· aııtı \len ·· d ';>' J 

3 ilc<lkt nıusaa e- işliyen otobüs, kamyonet faziatlır. Yine bu mü·Jdet ları Almanlar tarafından 
llııı~a l) ır. ve deniz nakil vasıtaları zarfında Huslar 8 bin hınk teçhiz edilmiştir. 
... ,.111•~, 1 :vıeıe karşı na verilecek 0enzin mikt•· s3 ı6 tayyare ve s9oJ ıop .5 ıra A "ga _ 
>rı;._ ~.~t ıf'4ı1 Po:sta vesair rı görülecek lüzum üzerine kaybetmişlt'ıdir. Almanla- J • 
\,ı,, "l Q tıd ~· lııahlıü t et. Ticaret Ve kıl.letiııin t•klifi ra gelince onların ""y ıalı n ; s I an {J g e l d i 
l '0ıQaı,~"~, 1olaıı ve ve Başvekilin tensilıi ile 9 bin tayyare, 13 bin top llU:iYA VE 11'GlLTEHI<: 

............_ a en taah 1 arttırılabilir. ve 11 binden fazlıı tank AFGANlSTANA BlR ~10 
ll/c /, ...____. - tır TA VERVllŞLEll :i isı~Jbine.~ IAl~i~farci"'Qön;I «tI~tlet /l/ıil/e . sind~)kara (Hadyo gıızete-

'ı 1

s'.'i%i,Q ~ttı Yeniden 12 lım aldalıqor)) lngiltere ve SovyetHus 
-tıt eyı Nu- d "'l"'rI ya Afvanistana birer .nota l>,ş~ lt•şkı"J bt.t• esir afll1 l llUS ISl'IHBARAT ~~' vererek memlekettekı Al· 

~ e c BÖYLE DIYUH man faaliyetimlen şikAyet "lı"t J C k 'fAAHHUZ HAREKATI Moskovb 5 A.A. -Taı:;s olunmuştur. Tıpkı lraım ~sı b:t 
5

1 • A.A..- ll"' t . ~1UVAFFAKIYETLE DE a1·ansı bildiriyor: ı' verilen nota gil>i! • ır .. l ı ı ıı·i\•or . oy eı VA'l L~Dl"<):~\ 
• '"' ı:. .J J> '" l:. J & 1{ l t•ı b l s r· Iranın ıikilıeti karşısın· ·~ ıı_,"tı Üir lıab .. 'eyı.·.ut· ı>erıı·n t:..A.A.- Alman us s ı l ara ._.e ı 

u.. > - ıı· ı Al ·ı du bu vaziyet düııyu efkt ı ılır Şve il'ı , eıe. iOrn r·esn1t tebli~i: Çurpakof.. ıt or n.aıı rm ' 
rt Ce ı ' es d ı. l 1T ı ı ıumumiyesiııi ehemmiyet-~l. ..,,1 .1111 

•• ~Ied- "ark cephesinde biiyük !atini al atıyor,, uaş ıgı a 
b >.;" eııı l" ...,. d ~ ı.· ı ı le alakadar etmektedir. 1 ı ll!uııın ış 11'· Ku- taarruz hureklıtı muvaf tında yaz ı.ı uır ma rn e· 

Ve~İl' Uktu olan es fakiyetle d~vum ediyor de diyorki: 
!<: erd ·n '\- · • : l lk. ·· ~lı ~Yure :'urı aıt l>inyeperin şarkında tenıız "Hit H evve ı ~un 

1 tıl}tir ıle Buğuu leme harekatı esnasında bir nutuk söyledi. Vaktin 
tı ~it. ~ 'ni Kubine yeniden 12 binden fazla den evvel söyldnen bu 

ı taı l~uşaııın teşkil Hus askeri esir edilmiş 229 nutkun sebebi ııe idi't Bu· 
1 Urtıırııın edilnıekte lop 472 mitralyöz elimize nun sebebi Fa~i.ıt urdu.su 
leqr/>llluğu üzere C geçmiştir. Hurkofuu cenup nun muazzam zayıutıııın 
r,.l '. 3 ınuyıst1.1 1 .e do~usundalıti bir ıilAh fab 

•etı ııgı- . .1 Le halk arasında uyandırdığı , J!11 esııasıııct. H· rıkası ı e \lol'kova ve · 
1 ~ . ..,/uştu. a aş ııingruttuki ı:skerı hedefl<'r hoşnutsuz.lukUındır. A • 

1 /.." Ü'{JJUSU~UN :nuvaff~kiy.etı.e lın.~ba~~ı· man httlkı lıu harbin ku,· 
·~kr "'1 JA'l ı man edılmıştır. Uun gun- zımılucağına d~İJ' Qlan yu· 
~ tş 5 A düz ve gece lıi<.:bir düşıuan la.ılarn artık inaıımumak-

t 11 Plıesirıu :~~·- l\.o· layyar~i A\mun toprakla· tadır. Hitler ·nutkunda Hus 
-'il ak~ 11 d el\J rııuhare· rı üzerince uc.;nıamıştır. yaya hücum deiil, Husla-~ 1ıtıi t ' u lıir hülasa ,.... •fWillt......._.-:. 
'll bu~ı;\ r. Dilşnıanın zayıatı 45bin rın Alnıaııyaya lıü~unıuııu 
~I cı.sayu .. ölü ve 100 bin yaralıdır. öııl .. diğini ve lm suyede 
~ ildıKı , .. &ore, har Bu müddet zarfında 553 l>ütlln Avrupayı hulşevik 
~ 0rcıu8 gundt>nl>eri düşmaıı tayyaresi tat.rip tebl ktıSinden kurturdıiını 
~ ~'Şlır. ~ 6 J bin Hus ı edi!miş veya düşürülmüş· söylüyor. Fakat HitJer bun 1 tı lı ~Una rııuk1ı· "··n evvel bufka A vruı)a .'\Qıh tur. Horueıı tayyare zayıa.., wı ~en kciyıplır. 

tJ 120 dir. weınlt:keileriu.i de iy•ü tt: 

derken ayni şeyi söylemiş 1 
ti. Bu hareket ne kaddr 
komik bir şey göı üııüyor 
sa, lhısle!ı ın Alrnaıı)a için 
bir telılı ke teşkil ettiği id 
diaı:;ı daha komiktir. Zira 
Rusya Ah.1aııyanııı düşma 
nı olan h;çbir d~vletle rnüt 
tefik ulmudığı gibi, bi4 
zat Almanyd ıl~ biı· pakt 
imıalamış bıılunuyurdu. 

) ine Hitler Uoğazlanıı le.s 
}imini ve Bul~.u istumıı isli 
tasım istediğim"zi iddiu 
lıderken bir ker,-e d 1 ha 
yulun söylüyor. Bi.d•ıı b~y · 
le bir taleple buluııdugu· 

muzun yalan olduğunu 
söyleıııeğe bıle hacet yok
tur. işte bütün bJ yalan· 1 

lada Hitler .. \.lııuu.ı milleti· 

Pazartesi ---- '"--Altene f::ırtıar' : 
D hllde yıllığı 5 lira 

Yablıncı memleketler 
8 llro 

lllnlaran her Kail rru
alndan 5.kuruş alınır. 

Ücret pefindh• . 
aono geçen sayılar 

10 kuruftur 

İngilizlere gör;;J 

Ağır zcıgıaltı 
.... 

~ogmeıı 

ALMAN HARP ~1AKI· 
NASI HENÜZ KIHJL 

.MAMIŞTIR. 
Londra 5 A.A.- Sun· 

dey Taymis Gazetesi yazı· 

yor: 
Almanların RusyHda 

uğradıkları ağır zayıatu 

rağmen Alman harp ma
kinesi henüz kırılmamış· 

tır. Önıimüıdeki kış e n.ı · 
sında Alman tayyareleriuiu 
ıngiltereye karşı yapacağı 
akmhıra hazırlana.hm. Fa
kat h:!rbin havtl bombar
dımanlarile kırnnılma~ı 

mümkün değildir. lngıliz 
ordu~m bütün istikametle
re ve ihtimallere lcırşı 
nöbet bcklem~ktedir. 
VAZ(il!:l' RU::ıL.\CüN LE: 

lllNDE 
Lo ıdr.ı 6 A.A. - H.öy 

terin mtthabiri i\loskova
daıı bildiriyor: 

Cephede vaziyet e~kisi· 
ne nazar.ın l{u.;\arın lehi
nedir .. l{us ordusu 3 gün 
de 3) köv istirdad eyle • 
miş, mülteci akını c!ur· 
muştur. Bir Romen .. tüme 
niniıı erkanıharbiyesı esir 
edilmiş, bir .\lacar bölüğü 
in~ha olunnıuştur. ~Cenup· 
ta mukabil taarruza g~eı• 
1lus ordutırı şimdi 32 ki · 
lum .!tre ilerlemiş buluııu· 

yorlar. 
Loııdra 9 A.A.- Anna 

list mecmual'iı askeri vazi
yet bakkıııda şu mütaltı l
yı yüriHmektedir: 

Cı•plıede son 24 saat 

zrnfııılla '.l.İkre d !ğHr hiı· 

değişiklik olnıaırn~lır. J ı;t 
leriıı söylediği nutkun üz.erin 
dl'n 48 saat geı;rniş olmas ı 

na ııığmen lıüyiik taarruz 
dun bir haber yoktıır. lfit 
lerin nuU.aı bir sürü itiraf· 
hırla do'udur. Bitler, aja;ı 
larıııııı ve beşinci kolumm 
Husvud.ı muv:ıffuk olama· 
mad.,ığını ilir..ıf eyl~miş, 
Hus ordusunun kıyrneti.1i 

takdirdi' nldamlığıııı ıla söy 
lem iştir H.illeıltn bu ifş uıiı 
Hu. tara şeref w>rdiği kadar 
:\azi H jirniııi de kiiç·ük 
dOşiirııı üşt ii r. ----'7ı1 a•dalmağ:l ç ıl•şnıakta, 
Hus ZB)ıatı hakkında haya 
Ji ralrnmlar söylerken 
Alınan zayıatından hİ\' b<.h 
s .tnıemekt ·dir. Hunun se· 
bebini anl.ınıak gii<,' değiL 
dir.u 



Metrii.k Ma Satış/411 
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den den~z ortasında tesa V ASSUTU TA VSIYE ·ı~DE Hata y l) ı ft e rc1 a rıığ ndan 
düf edilen bir buz parça BULUı O YOR l\luhammen 

~Kıymeti : sına baktığımız zaman, lıu Tokyo 5 A. A.- Ja · 
'buz ııekadar büyük olursa pon hariciye nezaretinin Cinsi 

Portakal 
Miktarı 

160865 Adet 
Köyii 

Nehirli 
~iUIAhazat . ~ L. 1 1' •• 

olsun, biz, ancak onun nnşiri efkürı olan gazeteler 
yalnız dörtle birini ğörelıi- şu mütaleada bulunmakta 

1206 48 523 ağaçta mürabi }ıisseı-U 
v zırı .. 

liriz. lfonun gibi herhangi dırlar: 
bir şeye dışından baktığı- Amerika hakikaum in· 

209 50 Limon 20950 ,, 
130 20 l\landalina 1302::> ,, 

16 80 Zeytindanesi 210 Kilo 

" 
63 ,, 
51 

,, 

.quz zaman, oııun ancak 
bir tarafıııı görebiliyomz. 

Bu nazariyeyi insanlar 
hı.ıkkında da tatbik müm· 
kündür. Çünkü; bir insa
na baktığımız zaman ne 
kndar yakuı olursak ola 
hm, her tarafını birden 

·"görmemize imkan yoktur· 
muhakkaktır ki, her gör
düğüm Uz kimse de bizim 
göı'düğümüzden fazla bir 
şey vardır. 

!usan kendi keııdini 
bile tamamen göremez, 
çoğumuz bu dünyada kuv 
vet, iktidar ve kabiliyeti -
mizin ancak dörtte birini 
keşfeder, diğer toplanmış 

ve gizlenmiş kuvvetlerimi 
zi kullanmayı bilemeyiz 

Bu hakikatleri düşüne· 
liın; kendi kendimize kim 
senin bizi takdir ettiğini, 
herkesin bild.ğ"inden daha 
büyük ve daha mühim bir 
in nn olduğumuzu iddia 
dnıiyelim. Zinı; bu düşün
e~ insanları temuelliğt>, 
miskinliğe sevlı.eden yan 
lış bir düşüncedir. kudret 
ve knbi liyetimiz, hiç in ki· 
şaf etruf'miş imldiolarımız 
ve içimizde gizli kalan 
kuvvetimizdir. 

llu kuvvet, kudret ve 
kabiliyeti inkiş ıf ettirmek 
bizim ic:in en mdıim nok 
tadır. Curur duymad:ın ~u 
:ou yapabilenlere nemutlu! 

Ş. OGUZ 

Lil<. moç aı i 
DÜı LI E VE Gb~ÇLfK 

KLUBÜ Kı\lt)LAŞTILAH 
Bölge Lik maçlarına 

.Oün s:ıat 15~30 da Gençlik 
kışlasmdaki sahada mera 
simle başlanrnı~tır. İlk maç 
Lisd Taktmı ile Antakya 
Birinci Gençlik k'ujü takı 
mı arasında yapılmış ve 
bire karşı i.ic golle Lise 
galip gelmiştir. Hakem 
Kemal ~eçkinin idaresin
de yapılan bu maç çok 
güzel c_reyan etmiş, kesif 
bir seyirci kütlesi maçı 
merak ve heyecanla takip 
.ey ıemiştil'. 

;\taçlara önümüzdeki 
laftalar da llevam edile 

cektir. 

sauca hareket etmek isti-
1562 98 YekOn 

47 81 Portakal 
49 75 Limon 
38 50 l\landaiina 

3'J Ayva 

6385 Adet 
4975 ı' 
3850 " 

15 Kilo 
140 " 
30) ı: 

.. 
" 

Biiyükdere 

" 
" 
" ,, 

" 

., 
46 ,. 

59 ., 
31 " 
23 " 

1 " 3 ,, 
12 " 

" 
,, 

,. 
., 

., 

,, 

,, 
,, . ,. 
,. 
.. 
.. 

yorsa, vakit geçirmeden 
harbin önünü almak üze 
re bir sulh tavassutunda 
bulunmalıdır. Amerikanın 

vaziyeti bu sulh tavvassutu 
için cok rııiisaittir. Mihver 
ciler A vl'llpa ve Asyada 
yeni bir nizam tesisine ça · 
lışıyorlar. Amerika şarkt 
Asyadaki Japon düşman · 
!arına yardımdan vaz geç 
melidir. 

2 8) Gardanesi 
24 CO Zeytindanesi 

163 16 ~ ekfuı 
19 20 Zeytindanesi 24 1 Kilo Asa kirli 17 ,, ·· 

3 00 G.ırdancsi 15 ı ,, ,, 2 ,, ,, " 
22 20 Yekun , , . ııı11 ltı~ 
Yukarıda yazılı üç köydeki metrtlk mahsuller satışa çık:ırılmışlır. folıP 0 

1ıer. 
yüzde yedi buçHk teminatl:ırile Lıirlikle ihale gll rı ii olnıı 7 - 10 - 941 tarihinde lJITLElU~ HEDEFi 

NEUlll'( 
Tokyo 5 A.A.- J~pon 

matbuatı Bitlerin yüksek 
hedefin;u Avrupa nizamım 
tasisi için lngiltere ve Rus 
yayı yenmek olduğunu, 

öldürücü bir zarbe yiy nin 
yalmz Rus ordusu değil, 
ayni zamaıda Hus sanayii 
de olduğunu ve Rusların 
bu 1arbeyi telali dm~sinc 
imk!n bu:nunıadığını yaz 
makladu'. 

Tumi1ıat yap· 
l.trı 1acak 

ISKENDERU .~ M:\L\lÜ· 
DÜRLÜGÜ:\UEl\ 

darlı~a müracaatla1 ı 

badanası 
3- Şirket teknisyeni 

ııin istedediği şekilde ol 
mak iizere vagonları! m 
hnklara mal götüren te 'si
salııı tamiratı. 

4 - 15-Birinci teşrin 
941 carşamba gijnü saat 1 

16 da lskenderun ~1almü 1 

dürliiğü binusında ihıılesi l 
yapılmak üz-re- yukarıda ı 
üç maddede yazılı tamirat 1 
ve boya işi (271 )) lira mu J 
haınmen bedel üzerinden 1 
açık eksiltmeye konulmuş 1 
tm. \ 

Talip olanlann 10) de 
7 ,5 t e m i n a t akça
sile ve işi sapabileı·eğine 
dair yedinde mevcut eh 
liyetmım~ıe~iyle birlikte şart 

nameyi görır.ek üz. m~ her 
gün Hatay ve lske .ı<.lerun 
Millt emlak idaresine m ii 
racaatları i\Qn olunur. 

1- Şark g a ı şir 
kelinden hükumete intikal 
rden Ak(,(ay mevkiindc kA. 
in te'sisatın (En iyi cinsten 
ve havc.i tehlikeı;indım ko
runma esaslarına göre 
muhtelif rt'nklerden olmak 
şartilc) Dört .adet petrol ve GÜ n d Üz,{ e 
btnzin trnkının yağlı bo· BU AKŞAMDAN lTl BAl~El\ 
yası · . BAllAR GECElEHi 

2- Yi e tankların bo· l\lEVSi~li~ E:\ vOZELFlL~ll 
yandığı gibi(llıricen mu"ı- \ ~- .- ..... 
telif renklerde ve üı.; kat N~şrıynt .\lu~ur~ 
olmak üz~re} dokuz parca· t SELı:\l <;ELl!.NK 
dan ibar~t elmiyenin C.H p Mnthaas1 Antaky& 

lVl :f ı ıl.k mohsu/af satılacak 
jJ,)ı.tay D:-fterdarlığındun; 

~luhamnıen 

Kıymeti 
L. K. Miktarı Cinsl. 

·12 ' O 00 80000 Kilo Gard nes~ 
829 5 ) 55300 " ,, 

97 50 195 JO Adet Portalml 

Köyii 
Yo~unoıuk 
Siiriitıno ~·i ftliği 

,. 

r ttı .. ma ile safıŞ Açz 
H TAY DEFl'EHL>~HLIGINDAN: 
Muhammen 
Kıymeti 

Lir.ı Krş. 

116 93 
r::insi Jliktarı 

Buğday 1063 Kilo 

ı ··Jfl!ıllt 
l t ••" i\tl ~ 
'\.OYU l uır 

Fatikli Mu 1d· 11Je 
'l "\TC ı 
l J .. 

4 O Bun ak 40 11 

" " 7 2 > ı\ohut 7'2 ,, 
" " 20 28 ) ulaf 312 ,, ,, " 

4 74 Arpa 79 ,, ,, '' 
7 98 Kuru incir 114 •· 

" " 2 61 Bakla 29 ,, ,, '' 
163 74 ): eki.in 1 r I\ 1.ı 
Yıık rıdu c'ns ve miktarları yuzılı mahsule rı) · 
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