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t. 5 §ubat 1941 
$0hıi BAL"CIO<.iLl 

S b•L· .U.-. .,.~ 1• a l91 ve "f"'S mıd~arriri · ·• 

~-· Gazeteye ait yazılar 
Neıriyat Müdürü adma 
rönderilmelidir \lanlarm 
her ~iimesinden5kuruş 
alınır Ücr~t pec:indir 

~pm~a ·- 
Selim ÇELENJ\. 
~~riy!it Müdürü __ ............ _ 
Abonc :Yılhğı : 5Lirı;ı 

Yabancı memleketlere 
8 Lira "Günü geçm~ 

sayılar 5 kuruşj 
Te1efon:1·46-P. K. 2 

if: ffR &UN U~!DEN SON§ALARI ÇIKAR HALK aAZETESi - TEStS 1T AilHi 1928 YIL 12 SA Yt 269:3-iDfn:s ~ 1YENiG0N:ANTAKYA 

lzmir golun·da '· Peten bo9un 
Feci bir fren kaztısı eğm~9ecek 

Köprüden yuvarlanan iki vage. da ill Alınaı)ya tehda-
le rin ~ d" vam 

Öl~ ve onbt ş yaı a h va r edfirS• 
lımir 4 A.A.- Pazar mesi üzerine nutkine arka Madrid 4 A A. -

teıi günü ~at 19, O d~ smda buluuaıı furg.c>nl.! vı· ispanya gMr.Le.J.<·r.ine göre 
bet!ıyan şiddetli yağmur iki yolcu vagonu devrilmi ş Mareşal Petee -buıünkü 

. ~t:bceıinde Değirmencik tir. Bu nıÜ t!sıtif kaza hak.!. battı .,P.aı·eir.a.•l~ fr#nSal\ln 
ılc E r.ı; k' relli~ •rasında ve 110 kında ahııan nıawmata gO.. işgı.l edilıııeıaiı k•~MH'J· 
r~10.~e~ede bulunan köp re. 1 t ölü ·~ 7 ağır ve 8ba nı H1tleröen kurtar~ bu. 
~un 'r ayağının altı oyul flf yar ah vc.rd ı r . y atcılılar ıuıımakJadır Peten, P ter 

ınuş ~e ayr;ıi gün saat 22,50 dan birisi Aydına götürü- Almaııye Franedan •~i 
de lznıir.il) Alsan"'•k ı" stas- t l J .J L c ..- lürken yold~ ölmıi ştür: Di· a t'"p er~•~Uıl11nur vr r.ran 
t~nu,_;,n bareket ed~n ğer yarctlılar aydııı hasla· saıım kısımlarını İşial e. • 
ır YOicu ~tarı köprüden nesme ııaklolu nııwşlar:dır . derse, Fransız müstemle • 

;eçerken kqprünün ~çök· kelerilc filosunun lngilte • 
- r e ile beraber Aimanya · 

Mı ~-- ~ k 'T' •• k . ya karşı tekrar ' harbe ri . 
Qr.qşzn Ur .1 Ur ıge--SOV- n•ceğini Hitle~ bildirmiş 

tul ba f R tir. ?;fUf g- ge US9ll" Verilen tıabffiet'e• gö.-

ramına 
Viiay~imizden· 
de b· . ır hey~t ış-

tiri).; edecek 
2I , M~ışın kurtuluşunun 

,.ncı v,a..cnu"'mu" mu-na· sebc. , ~uo 
.. lıle liu ayın 12 ncı gu 

nu M 
1D ~r~ yap,lacak olan 
.._7••nne Viliy~ıimiz Na
ra:,• da ~ bir heyetin işti· 

ii..lr,ra,'-~tırılmışhr. 
den, ~!~:daimi encüuıeıı 
Y~den ar~en ve Beledi· 
dan l leJ'J~c~ birer aza 

eı~··ı r 
•}'lllf do u .-.decek ve 

. d~a hi hıuude şehrimiı.· 
~ '·~l eıliyecektir 

ı.-. Batı· 
:. IDüdürii 

11 bı(id~ ~et 6ankit 
len 4< iline 'tayin edi
vr:I · e~il ~itz Yasa ev• 

miş· ~qij M~İke gel· 
o._, hi~ tl ~f\\ YQiesi • ··-•\iti· .- ~ f • • 

· ( . lMh:L-
.Qhk- 1,11 

L ,, . la Ye e"ve•=-: .. 
~· ..,.,.İlla MU gun 

• ııy.,. '6tl~~. ~ate~ın 
h~~' \nkıli~t•r.İ· 
• ~ ....... _ ... _t ld 
güa~ -.. a o tı· 

t\A bir. 'tl~ılt ctn Y.•zılar· 
ot•......_ · :ı'e :Yllrıboltts 

• W"n'a Uta .J -
Y•a · · Ytııtt,qo biatıa 11Yaaı v" ,... . . 
lar !iİP1ibl ' tn~ilip-
hati~ı 'lı,,:r_ .mürettip 
aiıt n . inlc~ll Sıyasi V t' 

ıJİclinde Çllnıt'•t,, • tar~hi 
Ve İliıar I 1!hr. faahih 
·\al ~! erız 

ft}:Qjnı ..-ıeclW-
• ,.. + t na.J,..,. -
. . -f'llllfitit 'tfl 

k ~~r.a ' 'A A r ... 
•rı · · ,..an kiıtW ~if'nlalya, Te-

hip.. ~ ·~aııe, Eskiıe 
''OMt: oM.a r. AtıYou., ~Si· 
\'ili&yel U ve. GıtzL.ntep 

ınunıı lDc•clialrri 

Arasında g izli bir 
anlaşmq. y~k 

Moskova: 4 A. A . -Tass 
aja~ı bildiriyor. Y {lbaucı 
ve bilbttssa İygjliz IJlc;.lbucı· 
tı Sovyetler L>i rliğ.i,oin T iir• 
kiyeye Almaolımn BalicJlo 
larda muhtem~l faa liyçtJ.ne 
mukavemet e tn.e-.i için si1 

lah vermek ta,ahhüJünii 
muhtevi olarak Sovyeı:e: 

Birliğile Türkiy~ ara:;ın da 
gizli bir anlaşma akde<lH· 
miş olduğunu ve bir T ürk 
komisyoııunun ' si lah almKk 
Üıt' re Moıkovaya git1nekk 
bulunduğunu iddia eden 
bir haber yaymıştır . 

Tau ıtjan&ı Sovyet ltS· 

ya ile Türkiye arasında 
yukartdaki mııhiyette gi .. li 
ve aç.ic: hiç a ·ı latm& akdi.
ne mutRSvvar, olmadığıat 

hiç bir T ürk ko isyo ııunun 
Moskovada bulunmaJığırı 
yabancı matbuahtı bu l a • 
rinin tamamile u ·durma o l· 

duğu·m bep.M\ ;n ·zundur. 

Şidd~~tli yağ .ıı ur 
f Üzi;ndeu 

Ankara 4 A. A. -
Son ~ünlerde yağan şid -
detli yağmurlar yüzürn:i~n 
lli ıecik civaNndaki tren 
hath bozularak bir çikün· 
tü dmuş vı• hu yürJ~n 
münakalat inkıtaa ugramış 
h Bnznlan kt!t m tamir 
.. ditoıış ve uıünuk'ıtlil't td-."
rıtr ba şlamıştır. 

tophuı tıya b.:ı şlark e ı 13ıiyük 

leri.mizt; kansı t0ny~ı ve ha • 
hhlc hisler.in i izh .-r etınış 
Vf' bunu miıte;tkıp mesai· 
aine baı.~mı~lardır. 

re, AIBıanya A'tmaft aaktt · 
leriniıı Marsitya yolile öi · 
zert~ limanına nakleJitme 
te rini istegıektedir. 

Bu husuıta Hltleriu 
ootasınc..la hususi bir hü -
küm bulunduğu söyleniyQr. 
Almaıılar,m bu noJAa aıuh· 
teviyatı kabul t>dilın~diii 

takdirde Fransaya üç gün 
mühlet le bir ültimatom 
gönderecekleri söyl nıac~ 
t e ise de, Hitler Şimdiye 
kadar böyle bir ültimtl • 
tom göndermediği gibi 
buncLuı sonnt da ,öiıder 
miyecektir . 

Diğer taraftan Gf!ne • 
ral Veygandın Alman ta· 
leplcri karşı11nda gittikçe 
artan -bir uyamkhk göster 
di~i ~üph .. •sizdir. :-Petenle 
Veygandrn, Fransız müs· 
ternl~kderini ve filoaınu 
Al ınanyaya tt'l1ım etme -
m~k için eJferinden geleni 
yc. pacak1an şüphesiz gö · 
rülmıe1<tedir. 

Daırlanın beyanatı 
Londra 4 A. A - A· 

rnirc:I Darlen Pari.ae hare
:ketiadca tWVd_.,t~ 
re beyanatta b9laoarak 
F raauız donalll9aanm 
F ranıız ıt..a.daS1qda "'•~ 
lacıtğtrtı v~ Fran•J• ge
lecek herhanr' bil' -bre,.. 
zu karştlameğa · 'k:er:at" v~ 
miı olduğunu ~ö,ı~•ısıit.W . 

Peten mukaııv-e -
m~t ediyor 

Loııdra 4 A.. A 
Hatlerio ~'' .ttıkı&i!la:r~n• 
kartl muk&Mtttat ~.cfüctQ«'l .. 
ğı ve P.etcuin iİ.,. ealer· 
se bube ~adar ıgtdeeetlı 
zannolun maktadır. T 11yınis 
gazetesi buıünlıtü başma · 
kaleıiude ~M"etwl Peıten • 
dr-n ııtayijte ~ balisede..ek, 

Soma 2 incide 
,, • v 

11 tlSJ5ii ı i p·-"iio-ZZF: .. · ·--

Vi Lıki lt<rlq:11: için 
Amer~kaja .dQP,dii Snlh ihtimali ,. ri 

Londra >_A. tJ\. ~ in yine kuvveti 1:niy o~ 
gille red"' te"'U'.ttt« lı•mak Londrıı 4 .A.A. - Ro· 
üzere ıelen AınctntlsııUllll mada.ı R"""len haberlere g c) 
eski Cümbupôi&İ ıumısedi re ltalyaıttn münferit sulb 
Vilki, ıı-rbo.1t lrlaııa~ı da ihtİ1llill leT i ırenid 11 kuv.y~ 
zirar.el eltikto• 60~. Lon l enmiştir. Atınanyamn .ıaH 
draya -<löDmÜf ~ kral~ ortağ •ohu İtalyımm sıı h 
r8'aodan kabul~-. • yoll~nnı aradığı söy1t• ıı· 
tur· mektedir. Faşist Pa rtısi 

Vilki AmeNk8'• •Gin- erkanından bir zaJm ha· 
1~ üzere İo~.i.ft.er-e<:Mn len Frr nsada bulunduğu 
hareket etmiştir.Hareketin 
den önce i•HMcİlere be 
yanalta bulunan Amer•kan 
ıiyaıisi, lrlanda9aki temu
lan ve tetkikleri hakkm • 
dır bir ş~y ıöylernekten 
imtina etmiş, sadece lnıil 
tereJe gördüğü tesaııüd 
ve azimden sit!yişle ballı'
seylem~kle iktifa et9'İşfi,., 

Vilk\nln tetki&q~ri 
I.!ondra 4 A. A.. - A· 

merika Gi11t~f'eİ9i Ruz· 
vflkin ~ h.....ı miimeasili 

Mlatile l..ate..e,. ~gıelmif 
o!~n Vilki,dh. MMl~ 
giderek ora.H ~iman bom 

lıawrile ~harab olan mahal· 1 
leleri gezmi~ ve halk tar• 1 

fındauı her yerde o1,'tuğu 
gibi burar11da da har.aruret 
li teıah~r.,tla kar~ıl••ıwış · 
lardır. Yiıki otomobilden 
otelin "wısına ktdar olan , 
fDeltaf.ey~ aoc.ak..10 ~ka 
da lcated4"bihniştir. Vilki· 
nin yangH• çık.o m~haH-e 

leri tedAsiki J>i~ ısaat sür• 
~ v~ on ge~i~irı yerd r: 
kt:odisi.ıı" ı~~.n aeyecwı 
halk külMleri elini •ıkma· 
dan kendisini t.>ırAk~mak 
ta idil~r . Bl&nlar Vilkiy~ 
•urlları söylemişlerdir: 

"A1Dt':ika)'.a gidince 
biziuı n~mt mu~avemet etti
timi.; -.öfle)lion. 

Vila lrenılıMıine intiba· 
lar1111ı SO{laA guetet'.İ!er.e da 
mittirdci:,.. 

~ Suııan.. ıeevabmı 

kıı.ea ·-.er-eoetıior. Ügıtfü: 
milletinin """e.ıi;atı fev
ka~mm~. Gör 
düğüm birli pi.qbir mille 
tiu ıaalik olrnadıi•tı de-
re<"ed~ kuvvetlidir İngil· 
t~ey: yıkıııa J.HI m:imkün 
olffl~A.tına inanıyon& i_ıı,. 

SONOAKiki 
/ı-a/iJJJn 11.Jt.e.,. 
· rik.w;Ar~iilıı 

lıftıFlider ~·~fın· 
dan -zapl~dtld1 
lt~ırı~ '5 A /A.- Res 

ani tr.b'lit: 
Dernemn rarbindtt ileri 

' harekele devam •~~n lnri· 
li ı ldt9t4rı 9eh rne ---"'triri aıa • 

ve hu zatın Fransada ı ı ls 
panya, Portekiz ve hatta 

daha ~-~rbe doğru uzakla 
ra giötcr.ği 'haber veril· 
mekıedir. 

Sovıyeth~re göre 

Moskovd: 4 .\ A . Kı· 
zılordunun mışiri dkfırol an 
Kmt Yıldız gaze si Ak 
deniz \laziyet i hakkın ela Şll 
mütek>ayi yüf'ôtınelct edi~, 

"'halya ~e A lman hı.va 
kuvvetler:ie lıtgilizler na
s•ada başlayan çarpışma lar 
şiıncıiye kadar vazıyet dl'· 
ğı~İrmtmiştil'. İtalyımların 
Tarablus g- ,rp ~ek i vaziyeti 
leri ç e k ağ ırdfr-. Hür Fır n· 
sız kuvvetlerinltl .de har e· 
kata ıi stirak e tmesi <l ikL: la 
layık bi( vaziyc-t ihdtt.s eı
mi~tir. 

H arp .neye 

•yor 
aJ 

L0ndr:ı 5 A.A. - A 
va w Kamaı;ası dö:-d uncu 
harp tcl hsisahm 650 mil· 
yon lngil; z ii r.as\ ol rak 
kabul etmi~tir. Bununla 
birlikte bo se ııt• bmıp tah 
ıisah, ye kunu 3 milyar 300 

miJyon lngiliz l ra~ı1 :.ıa ha,. 
l iğ olmuştur 

K auada 25 fi lo 
gönde..r ~,yor 

Londra 4 A.A.- Ka· 
na& Başvektli söyı~digi 
bir nut l>kta A lmau)lanrn ln 
xiltereye yapacc:ğ ı Ü çıı ıu · 
da İngiliz o r du.rn ııa yarciıoı 
içi· ı K'llnaaaıtın lnii! t~rey!! 
25 ta)'Yare filo:w göııdn· 

mt:tğe kar ar v~rdiğirı i söy 
il" miş• ir . 

zi aroınJdKİ Sirrnıı: J.:m 
ınm t ş~ al ~ylem iş ier di ı . l u 
suretl e kuvvetkri ıııiz l 111· 

~ 'i Zİy~ 210 lcilomretr ,. yJK• 
taşm ış bulunuyorlar . 

İt~lyc.n Bıaş.ku ınandan1 
Marıefal Gro)l.aııı Munrı 

iıı ti laya lt-ş c-bhü . ederna 
hu rıtsıoı umumi karargib 
yapırnştı. 



Begrulfo 
Alnıancasusluğu 

Kahir,.: A . A. - Palas
Hna Bost gazel!sinin yttz· 
dığma göre, Alman casu3 
teşkilata olan ıestıpoya 
•enaup iki yükıek memur 
Beyruta vasıl olmuftur. 

Bunlardan biri şark hak
kında bir kitaµ yazmış 1 
olan Mufon Appenbeim 
dır. Diğeride arap işlerin· 
de ihtisaı sa~ibi sayılan 
B. Korl Raschmanın, dır. 

Peteıı bo9un 
eğmi9ecek 

Batı i incide 
Petenirı her ne pahasına 
oluraa olıun Bitlere bo • 
yun eğmemeke karar ver 
diiini, Lavalin tekrar ik· 
tidar mevkiine gt'ltirilmesi 
nin Peieni küçük düıüre
ceğini, Petenin hakiki bir 
Franıtz vatanperveri oldu 
tunu kaydeylemektedir. 

Darlanın raçyoda· 
ki nutku 

Londra 4 A. A. -
Amiral Darlan Parite ha 
reketinden evvel Liyon 
radyoıile nl'!ıredilen nut • 
kunda Franıız filosunun 

~ranıız iJar~sinde bulun • 
n1akta deva:n edeceğini te 
yid etmiş ve Franıız müs
tt>ınlekelerinin nereden ge 
lirse gelıin bütün hücum· 
lara karşı kendini müdafa 
aya azmeylemiş bulundu
tunulÖylemişt ir. 

Par iste 
Amiral Darlan 

Laval görütmüıler 
· Roma 4 A.A.- Stefa 

ni aiaMlllın Beyruttan al
dıta bir Telrrafta denili· 
yor ki:Vişi hükılmetininBab 
riye Na~n Almiral Dar· 
lan dün Pariae g iderek 
orada Laval ile Frarısanm 
siyasi • vaziyeti hakkmda 
uzun müddet görüşmüıtür. 
Bu rnülikatta Mare$al Pe· 
tcniı' b•r de mümeısili bu 
lunmalcta · ~ : 

·Arnavut -
lııkta 

Yunanlılar çok 
ınübi n1 bir mev 
ki daha işgal 

e:ttıler 
Atiaa 4 A A.- Bütün 

cephe boyunca topçu ve ke 
şif müsademeleri olmuı· 
tur. Memleket dahilinde 
.&üa liikGn büküm IÜrmek 
te idi. 

Cep .. eden gelen laaber 
ı.re ıöre, Yunan orduu 
eeaulliAmavutlutun A· 
aaa.tan Myıl11n mühim 
hir dat ıilaiıeaini ele gem 
çirmete muvaff alr olmuş
larclır. 

Neşriyat Mü türü 
S.lim ÇELENK 

CJtt,P ••f6ee•ıANT Aa A 

lngiliz Kralı ' 
Yunan Kralını 

taziye etti 
Lo.dra 4 A..A.-Kral 

altıncı Corç Yanan Krab· 
na aşa tadaki mesai• gön· 
dt>rmiştir: 

•General Mdaksasın 
ölümünü derin bir te~s:o(Ür · 
le haber aldım. Yuu.a·ıia· 
tan en tanlı çocuklar111 an 
birini kaybetmiıtir. Mt-tak· 
saım ölümüne Yunanistan· 
tandaki kadar İngiatcrede· 
de atlanacakhr. Yunan 
milletinin maruz 1c._ıdıg1 bu 
elemli zarbeden dolayı de· 
rin aempatilerimi takdim 
ederim.,, 

Yunan Kralı bu!ıneaa
ja fU cevabt gönderıniş
tir. 

•·Uğradığım elim zı· 
ya münaıehetilc izhar et· 
ttiiiniz ıempatideıı çok mü 
tehuAia oldum. lslıraln 
::!lııa meınlekeliniziıı . iıtj. 
rakı har.p ufer'inıizie ne· 
ticeleninciye ,kadar ayni 
hararetle mücadeleye de· 
yam hususundaki azmimi· 
zi kuvvetlendirmektedir.,, 

Bir Yunan Nazırının 
bit.besi 

Atina 4 A.A.- Yu· 
nan İltibbarat Nuuı Pa· 
padakia Gen~k teıkilitı· 
na hitaben aöylediği bir 
nutukta General Metaksa
uo · seve •ve aöyled;ii 
ti .. Hikmeti hüda bilinmez,, 
sözünü habrlatını~ ve de· 
n:iıtir ki: 

"Ailıyalım, niçin öldü 
diye athy•hm. Belki bizi 
zafere daha iyi yapyan bir 
Şef 11fıtile değil, muazzam 
bir remiz olıtrak ölmüştür 
10 milyun insanın ruhun· 
da bugün Metak ... e ide
ali hakim balunayor. Ba 
ideal ki Yunananhlarm !"· 

nu gelmiyecf'lk ol•n sıra 

sıra a11rlar bir neıiideon 

öbür nesle intikal ed~k 
itr .• 

Aru avutlukta 
Atina: 4 A. A.-Yunan . 

kıtaları Teped11lenin 1&r· 
kanda ıiddetli topçu faali· 
yeti r&termektedırler. 
Yunanblar klimradan Be
rata tiden yol üzerindeki 
vaJıye aarkmlflardır. 

İsviçre orduau 
hazır 

~un 3 A.A.- İıvio
re orduıunun baıkumı.m• 
elanı, gazeteciler tarahn
dan toru!an bir auale ıu ce 
vabt vermiştir:• 

"Orduaun lılatlıea vasi 
feli lmçre miclaf•a•na 
ve onun ... alı 7ıoktalann• 
da daimi ıurett• nöbet 
bl:klemektir. Yeni plaala· 
rıımz Mletı;e adıjlmm te-
lafi etmek için iealMnda 
dağlardan azami ~iadeyi 
istihdaf eyle~teclir. lı· 
viçre ord-un müdafa• ha 
11rlıjlaa en kati itiaudı• 
~ardır .• 

lngiltere 
iizeri11de 

Kefil u~nıları 
yapıUyor 

Londra 4 A. t\. -
Res .ni tt-bliğ : 

Dütman tayyareleri bu 
gün Londra üzerinde uç
muş, fakat hiçbir bomba 
atmadan tayyare defi top 
!arı fa•liyete geçer geç · 
mez derhal ger: dönmiiş· 
lerdir. Bunun bir keşif u 
çuşu olduğu tahmin edil -
mekt~dir. 'uece düıman 
tayyareleri tanJıDdara &b· 
lan ·bombalar yüıü!\den 
çıkan yangınlar ıüratle 
söndürülmüştür. Çolf ha· 
ur yoktur. 

Dünyanın 
Eu çok buğdav 

stoku lngiıizlerde 
Nevyork 4! ,A. A, -

Zir .. at Nezaretinin tahmin 
leriııe göre, dünya bui • 
dıty iıtihsalih .f aıla11 reçen 
senenin stoklan da dahil 
olduğu i.alde 500ıailyon ki 
)odur. Bu aenenio fad111 
68 milyon kile olaeakbr. 
istihsal bilhaua Avuatral• 
ya, Birleıik AmeriLa ve 
Bntzilyw çok fazla ol • 
muıtur. Sunu kaydetmek 
lipmchr ki: biitün bunlar 
lli6ttefik de~terin elinde 
dir. Bilikis AlmaDya bat
kalarından alabiıeceti ile 
reçinmek mecburiyetinde
dir. 

305 inci hücum 
Londra: 4 A. A.-ln 

fili& hava kuvvetleri har
bin bidayetindenberi Breı~ 
limanına karı)I dün 305 in· 
ci biloun•n• yapmqlardır 
t •YY•~~ yAloız hedefle· 
rine nnaakla kalm~mıı 
bombalarını atmak ioin de 
muaait hnat bulmutlardır. 
bucumlar Çok mu'vaff aki
yetli olmuttur. 

Avustralya da 
Loodra 4 A.A.- A· 

vutralya Harbiy~ Nazarı 
Heırey Avuıtrlllyada 24bin 
kişinin talim ıörmekte ol
dujuou. töylemiıtir. 

Bunlar mubteJif cepheıı 
ı~re aevkedilıııektedirler. 

t Vaklf ilanları 
Veni eami vakfınd•n 

17 pa~ diikkia. ev, arM
DID Mayıı 942 IODuna ka· 
dar iesrlan açık artırmayıı 
çaknlmlfbr. ihaleli 10- 2 

--941 püne raalayan pa· 
zarteli poi N•t 15 vaku 
lar idarelinde iera olana
cakbr. 

Ba pyri ıaenkalları n 
mlfredatlı ilaaı vakdar ida 
reti koridoM111a ve büyük 
ca•i kap114UN a11lm•ttir. 
lateldilerin mircutıarı ilan 
OJUOUI'. . •' •• 1- ~artalut mahalllİn• 
de 748 Hıa 74 lnarut bedeli 
ke,ifli Fevzi çakmak ilk 
okulu IUIİrUI açak Al&tır•a· 

Yigecek maddeleıi fiat 
listesi 

Antakya Belediye Reiıliğind~n 
Ci1111i 

Yerli pirinç (çeltik, karakılçık ) 
Tatlı zeytin yağı (yerli 111ı:eyti 
AkAray unu 

kilo 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 

B6her lcl. 
30 - 32 
45. 50 
20 

Nişasta ( lıtanbul ) 
lrm:k 
Makarn• (en ali N. 3 • 4 ) 
PatateJa yerli 
İri mercimek 
Çorbahk mercimek 

Nohut yerli kabak 
Sotan yerli 
Beyaz peynir yerli 
Taze peynir yerli 
Zeytin d•ne 
Taze yumurta beher dane~i 
Süt 
Yoguct 
iSulgur yerli 
Buğday 
Börülce kuru 
Sirke ü:üm 
Domatea sa)çası 
Kuru kuıınzı bilx-r 
Maydaoud09 demeti 
Nane 30 demeti 
Turp 
Balık benli, satrancı, cizri 
T>thin Adana 
T .ıhin helvası 
c~viz içi ydrli 
Fındık içi Giresun Trabzon 
T .si kadaytf 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
""" 1 -

1 
1 
1 

1 

28- 30 
2'2 
35. so 
13 
14. 17 
13 
10 
3 

50 
50 
35 
1,5 

10 
9. 10 
ıı. 13 
s,sı 

16. 18 
25 
20 
3S 
25 

ıo: 
5 . 
25. lO 

35· 45 
(,() 

50 
ıs 

Ekmek kadayıh lıtanbul beher ad~di 
Y a111 kada)'lf 

40 • .so 
1 13 

Limon tuzu 1 140 
Kara biber 1 170 
Kimyon 1 30 
Sarnu1&k 1 30 
Şehriye lstanbul 1 30 
Kuru f aıulya 1 23 - 35 
Pirinç unu 1 SO 
Pekmez 1 25 
Nar pekmezi 1 IS 
Kuru incir 1 18 
Kuna üzüm 1 22 • 2S 
ince tm 1 6·7 

Havayi ci zaruriyeye bnr ay fiyat koaalmaile ~ 
halli gazetede ilina huıuıunda yükaek viliyetin 31941 
tarihli )azıları üzerine 1,2.941 de muteber :,.:..u 
üzere yukarıda adlan yazıla havaici unıriye fiy~t· 
lan ller biri kart1ımda göaterilmiı oldatandaa bu 
111retle Mblmuı lümmunun mahalli ıuet~ ile ill· 
nına .,ncümeni belediyece karar verilmiftir. ' 

........,..-usa& Z,...«I Pi 

Munakasa temdidi Buğday ahnac.k 
İnhisarlar Başmüdür-4 1 - Hatay jaaclanaa 

lütündenl 7-1-941 ·~ tari· birlikleri içih 226 ton liat-
hinden 15 gün müddetle day iki parti halinde ve 
açık ekıiltm,,ye çıkarılan her parti 113 ton itibari-
200 y1tprak tütünün Yayla le ayrı ayrı kapah Uff il• 
datından İıkeaderun• nalc· ekıiltmeye korulmuth&r, 
li açık ekıiltme müddeti 2 - Yerli Bulda~ 
1-Şubattan itibaren 10 beher lciloau 8 kanq 25 
rüo undılmatbr. Hatim Urfa buldayı 10 

• mıua....,,~ kun11 üerinden fiab ~ 
ya çıkaralmıttlr. min edilmiftir. 
2-lbale 17-2-941 palilr 3 - Muvakkat temf • 
teı; tünü 1&at 15 de Vakıf· nat yerli butdaym 113 to 
lar idareainde icra oluna· nu için G99 lira 10 kar6' 
'cakhr· Urfa butdayanın 847 liri 

3 - Eltmeye fİrecelder . n .SO karuıtur . 
S6 lira 16 kuruı müvvklcet 
trminat veı meıi Ye 1000.~ 
lirahk inpat yapbklarma 
4air va11ka ibraz etmeleiil 
lazımdır ; 
4- Ba ift' aid ketif~evrakı 
ve prtname ber gün vakıf· . 
lar idaresinde rörüle bilir 
illeklilerin miracaatlar1. 

4 - ihale 17,2.941 
puarteei tini aut l4te • 
Antakya kıtluanda mite -
tekkil abnaı.a lcomi.,o
nunda icra edilecetiadM 
talip olanlar. 'ba tariltted 
bir aaat evvel teklif •~I 
tuplarmı tevdi etlDİf ol~ • 

ca~ \ 1 CJ: 

ai .. 
bt 
10 

1 


