
Ama r\ka ay anında 
ılB kabJ1l ı el!Ji\dl 
Lo9dr*ı: 9 J\.Ar-oo V , .. 

ıinıtq dflni bql'A)(a ge~Q 
haberleı:9 gör~ jıı§n mecl~ 
ıi l~ilt~rey~ yard,m pro
jesini kaliuı etmiştir. 17 
gündenberi hal'&t'. tli müza· 
kGr.eieri yapılım , y~§lım 
projesi diia .tSe~lQd• 31 
muhalif ıreye ~4r11;60,:1oylş 
kab'll edilmiıtir,x Djnk!i 
miqakender 11 saat ıtijr. 
müı ve geç .tV•kt~ k~ <IA
vam etmiştir. 

P!oi~ üzerinde y~l}i,pen 
bazı tadiller taleJ? etlilmiş· 
ıe de ikiimetı tau.haı 1'· 
rı bunlar).f.Şfi4!\der!f pro
jeyj ayn~p ta~i~ etmiıler· 
dir. Proj~n\s . kan~ntyet 
k1(~betmesi ,için b ey e tt i 
uınpmiye)'.e arzedileee"k .ıve 
tek~~rpiil için de imMlan• 
mık üzereJ>Sfaz_ lS~fB)'~ 
gönderilecektir. Bu 1'!9ıın 
R~isicumhra şu salahiyetle 
ri vermektedir : 

1: -MüdaluııAmedka 

SONDAKfKA 
-------~-A.disababaga 

doğru~ 

ıogiiiz\er.le ,Ha be.,ler 
süfatl~ ileı4liyor 

Harl\J.!Jl 10 A.A.- Ha 
beı\4~an~ barekat Hab«:.ı 
vatanperleri\e lng~liz ~ıta 
lan ıtalyanlara1 nef.sı ald~ 
~~~"'l t~f ip etmekt;.dir· 
lr;r. ltalxa~ . k 1 ta•tı Ac\iı~ 
babaya doğru rücat edi· 

y<>r. E.ritred~ s~caklarıo 
arttpası'bu.raflaki ba~ekatı 
g9çleştirmektedir. Bu mm 
takada 409QO İtalyan as· 
keri vısrdır . 

Yeni Yunan muvaf
f~iyetl~ri 



Fransa 
Müstemlekeleri
ni kendi kuvveti 

le ıni\dafaa edrcek 
Vişi 10 . A. A ,' Ha· 

v bildiriyor : 
Mareşal Pe~t-n tarafm -

dan girişi len taahhütler, 
Afrikadaki Fransız müs • 
temleke imparatorluğunun 
herhangi bir tecavüze kar 
şı yalnız Fransız kuvvet • 
}eri tarafı dan müdafaa 
edeceğine nıani olama:.ı:: 
Dün yapılan bir toplantı 
da müstemlekeler için si· 
yası, askeri ve iktisadi me 
ı~lder görüşülmüştlir. 

Amerikadan yiyecek 
geliyor 

Vişi 10 A .A.- fran 
sa ve ispanyadaki harp 
kurbanları için 250 mil· 
yon lirahk bir humule ilt
gelen bir Amerika vapu· 
ru yarın Marsiıyaya vara· 

cıtktır. 

Romanyadaki 
petroller bomba

lanmamış 
Bükreş : 9 A.A. ·- Al· 

man ajansı bildiriyor: Ba-
21:lsviçre gazel~ ler: geçen 
hıfta Romanyanın \ petrol 
mmtakelarınm lngilizler 
talrafmclan " hombardıman 
edildiği h1tbniııi ; yı.ymış· 

tir. Bu lıaber gülünç ve 
•uydurmadır. 

Bir a.ylık zayiat 
Londra 9 A.A . ln~i

liz dahili emniyet Nezareti 

nin remsen bildirdi~inr. gö 
r~ şubat ayı aarfınd .. lngil 
tereye yapılan düşman Ha 
va atkınları nt>ticesinde789 

kişi ölmüş ve 1068 kişi de 
yarala.nmıştr. Ôlenlnirı383 
Ü erk"'k 315i kadm ve 91 i 
d,. l 6 yaşından küçiık olan 
çoc11klurdır . 

Hu zayı t gı•çt>n ayla· 
ra rıisbeten dahi azdır 

Birlf'~ikdt vletlerinin müuafa 
ası demek olan bir mf'mleke 
teAmnika t~Z$(ah ve ~tölye 
Jerind~ lüzumlu maddelerin 

malini temin etnı e k . 
Temine-dilen malzemt: 

1 r i mübadele. satış VfA. 

ya kira ile o hükumete ver• 
mek. 
3- Y 1tbancı hükumt·tler 
hesabına A merika atölye· 
)erinde tamirat kabul etmek 
4-Am .. ;kanin yardım et
ti~i hiık ua ete veril~n .1al· 
Zf!mdnle beraber. kroki 
plan ve fotoğrafileri gibi 
gt re.leli şeyleri Vl"rmek. 

Bu kanun 943 hazira· 
nına kahdar muteberdir vt i 
325 milyon İngiliz lir ası olft j 

· rak tadid edilmiştir. Reisi 
c6ml ur s12lahiyetlerini ne su 
retle kullandığı hakkmdtt 
ltongreye sık sık malumat 
verecektir. 

N 

Karabük fabrikası haddehane mamulatı f iatlorı 
Belediye Riyasetinden : ,., 

HADDEHANE MAMULATlNA AlT SATlŞ FIATLARI 
Müteahhit 

Vergili 
TL. 205,24 

M. Köşebent S .M.Köşebent U.Demiri l. Demiri T.Demiri Z . Demiri Ya~_şı Demir Ray Vergisiz 

150x150 150x90 300 380 160 160 250 · 150 39,5 TL. 200 

120x120 130x75 260 300 120 120 
100 lOJxlOO 100x75 200 260 100 

80xRO 80x65 160 160 80 115 75 Dekovil TL 265 
9. 5 KGr. 

271 94 

65x55 
50x50 
40x40 
30xSO 

Yuvarlak 
ıo 

12 
14 
16 
18 
22 
26 
28 
32 
40 
45 
50 
60 
80 

!00 
110 
120 
130 
140 

GSx'" 120 120 70 
50x4.J 60 
45x30 100 100 30 
40x20 80 80 

demir Dört köşe çubuk 

Ve 150 

12 
14 

16 
18 

•20 ... 
22 VE 24 
28 
32 
35 
40 
45 
50 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

Haddıhane Fiatıarı 

65·25 

Vergisiz Vergili 

10 Milim re dahıl ve 10 mm. den kalın levhalar TL 265 TL 271,94 
4 ve 9 (Dahil) mm kalınlığındaki v~vh'llar TL 275 TL 282.20 

0,4 ve3 (Dahil) mm kalınlığındaki ~levhalar TL 290 TL 297.59 
Standart imalata uymıyanlarve kısa parça demirler. TL 200 TL. 205,24 

FONT HORU VE HUSUSİ AKSAMI FIA TLARı 
FONT BORu 

75 ila 150 milimetre kutrundaki düz borular 

200 " 350 " 
400 " 600 " 

,, " " 
" " 

TL 250 TL 256 54 
TL 225 TL 230.89 
rL 200 TL 205.24 

Hususi aksam 
75 lla 150 mm m~tre kutrundaki boru hususi aksamı 

200 " 350 " " " ,, " 
400 " 600 " ,, ,, " " 

TL 500 TL 315.08 
TL 450 TL 467.78 
TL 400 TL 410.47 

NOT: 
1- Bu fiatlar Karabükte Müe~ıese sahasında vagon ia teslim fiatıardır. 
2 - Bu fhtlnr ancak memleket dahili sattşlan için muteberdir. 

Resmi 
tebliğler 

Alman tebliği 
Bı'!rlin : 9 A.A.- Al

man resmi tebliği: Denİ7.• 
altılanmız 18 bin tonluk 
düşman gmiai tahrip etmiş· 
tir. Diin gece hava kuvvet 
!erimiz Londra mmt"ka· 
sına şiddetli bir hücum 
yapmıştır. Ynagm ve infi
laklar hücumun mu· fak 
olduğunu gösterı r. 
Tayyu.re meydımları, L .ın· 

garlar ve kışlalar tahrip 
edilmiştit. 

Tayyarderimiz Libya
da İngiliz zırhlı otomobil· 
!erini bombardıman etmiş 
ve hasar ika eylemiştir. 
D.;Umanm yaptığı akırılar 
neticeıiz kalmıştır. 

ltalyan tebliği 
Roma: 9 A.A.- Şi

mali Afrikada düşman hü· 
cumları durdurulmuıtur.' 
Hava kuvvetlerimiz Bin· 

gazi limanına ve bir oto 
mobil nakliye koluna hü 
cum etmiş1erdir. 

Sir ltalyau korsan 
gco,isi brı.tırıld1 

Londra 9 A.A.- Bab 
riyt-Nezaretinin tebliği: 

Dört tcpla müc~hbez 
bir ltalyan kornn gemisi 
Y enizeanda filosuna mP-n 

aup Lenden Krovuörü ta 

rafrndan batırılmıştır. Bu 
gemi 3'/6 tonilatoluktur. 

;;l3 atao ge miyi Lenden kro 
vazörü görür görmez işa· 
ret veı miş fakat gemi he· 
men muharebe bayrağı 

çekerek toplarile ateş baş 
lamış ve bt-ş salvo yap· 
mıştır. Bu sarada yeminin 
yan yattığı ve muharebe 
bayrağımn iııdiril<liğ'i gö· 
rülmüştı.ir. Gemide müt· 
bi~ bir yangın çıkmış ve 
5 dakikadan ıonra batmış 
tır. Mürettebatı kurtarılmış 

tır. 

ltalyan gemisini batıran 

Zıraat işleri 
( Başı 1 incide) 

kalarda toprağın bizzat dev 
let tarafından işlat\lmeıi, 

müte8ddit yerlerde halen 
faaliyette bulunan selektör 
lf"rin idaresi ve bu sene 
içinde bu işlere daha fazla 
hız verilmesi dolayiıile ye 

ni bir talimatname hazırlan 
maktadır . Talimatname,bu 
işler nzeri:ıde ~erimli ça· 
hşmayı icab ettirecek hü
kümleri ihtiva etmekted r . 

- Kongre tehiri 
Çocuk esirmgeme ku· 

rumunun yıllık kongresi 
önümüzdeki cumartesi j(Ü· 

nü saat 15 e tehjr tedil· 
miştir. KongrA Halkevi 
salununda yapılacaktır. 

il 1'G~ 

Lend~n krovazörü 7270to· 
uilatoluktur v~ 1937 de 

inşası tamamlanuak Yeni· 

zelanda filosuna · verilmiş 

tir. 

275 282.20 

TL. 259 

TL. 275 rı... 282.20 

TL. 265 TL. 271.91 

TL. 200 TL. 205.24 ./ 

L.-WS E '* # 
Nakliyat miinakas•~ 

Toprak mah•mlleri ofr 
si lskender~un Şubeıin~~ 

Şehrimize trenle ge I' 
cek hububatın depolarıdt : 
za idhal tren ve ya va~ 
la sevki, 8.Nisan . 941 tat" 
hinden itibaren bir seO 
müddetle ve t'lÇtk ek~illıPdil 

suretile talibine verilece~ 111 
isteklilerin mukavete1f 

esas olaca~ şartnarııek' 
!'imdiden görmeleri ve e ,t• 
si ıtme öünü olan 20 r.4• 
941 tarihine tesadüf ed~ 
C'!k perşembe günü saat~ 
de istasyon civarind• , 
şube binasına müracaıtJI 
rı itan olunur, J, 
Balık avı-müzayed 

Hatay Defterdarlığın~~ 
Süv~ydiye nahiye•• Si 

billerile Aıı nehrinin J ,, 
veydiye nahiyeııi hudu ;, 
da c t rİ ve denize ;nan • 
ohm kısmm .. ia avlaoıc•~t 
olan balıklardan ahrı•c:/ 
saydi} e r!smiıı in ı ı,ı 
941 tarihinden 31_... ~( 
943 tarihine kadar üç f~J 
ligi 11-3-941 Salı gııd,. 
saat 15 de Deftt"rdarhk .1, 
iresinde açık arttırtıı• 1 

/ 
satılacaktır. / 

Talipler bedeli aıO~ 
meni olan 325 liranın 11 
7,5ğu nisbetinde ilk te I 
nat akçalarını yevmi ti! 
kiirden evvel mal ıa.11 .,~ 

yatırarak arttırmaya işti l 
etmeleri ve şart1111ll',~ 
görmek iııteyenlerin "'/ 
dat müdürlüğüne ınüt• 
f:'tmrleri ilan olunurJıf 

G .. d.. 8 un uz i 
Deli Petronun sonu 1 ~ 
çe· sözlü Tarihi Fiıinı·~I 
tine 4,30 da su vere 8' 

1 

:'>Jeşriyat Müdürli 
Seıim ÇELENK 

C.H.P.nıatbusıANTA 
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