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hlnların her kelln'le· 
ainden 5 kurut alınır. 

Ücret :pof indir~. 
anno geçen sayalar 

10 kuruştur 

D··i//i Şef lnönü , 1;~7b~;~t 
"" F',.ansız De'lllel Na- muvaf f aki-

tıGl\nkar,~ıtznı kabul elli yet/erden > bir Ftiinı1 z ci·J.\ - Milh Şef Cümhurreisi ismet lnö· 

,I ~. "'"'iıııı k •vl7t Reisi Mareşal Peıenio dostoııe bu hsedigor 
ı~t Nctrıuri endııeriııe takdim etmt>k üzere hususi 
~~ •ııtlar~,e~Je şebrimize g~Jmiş oları Fransız Dev-

cj~:dc kabuı 1b •rı Benva Meşeni bugün Çankay köş 280 Rus tayya· 
ıtıaaı Vek;ıi Şijf~.rrnuşlardır. Kabul esnasında Hari· resi düş~rülmüş 

•baıgüı ru Saracoğlu ile Fransanın Ankara Rus O»"dutarı ta p arı da bazır bulunm4kta idiler. 

~~~~~ti Grupunda :~:::H~:~mu:1• •~ e Q: llh ,, VtlpUt U faClQSl mao resmi tebliği: KarJJat 
\ll( lard'I Alman ve Slöven 

~ l>ıe"e/er.ailelerine yardım orduları mağlup düşmanı 
" il \) e takibederek ilerlerlemekte şl ah.~~İI Sl "!Üzakere edi/di dir. Muhasara edilmiş o-

bl~ •ki Ilı Ve Mılıi Müdafaa Vekili her lan iki Rus ordusu dün 
esele hakkı da Mu.cı·se bütiio gece muhasara battı . L' A • ... n . "c ı 

19'ja "tık ı h .. m yarmak için 12 defa t•,~ İi~~k ~t· l z at verdıler teşebuüslerde bl:lunmuş 
d'~'•p, bill•ı M.A._ A. - dair SNulan •uallere Mil· fakat bıı teşebbüslerin hep ı' ı!opı.,., •ı,, •eli si P •rti li ıvl üdafa a vek İlı Sa ff e < si kmlmı ıtır. Dona nehri· 
;ı "f4J1 ıştır. sa;ıt 15 te Arıkan uzun ve etrafla iza nin müteaddit noktaların· 'f•tif~sıoa" .v"Pı.ırR.uznarnede hat vermıştir, Vt kilden b 
~''t•rı •ıt b" Unun bat . dan geçen L-ıtalanmız u 

ı1J caıa it sonra söz alan birçok h • rada du''şmanm mukab:l hö t ,.. Ve ı_ h takı ir le 
"'l b· '~ı ve .. tiplerin mütalea ve tenkit 
Qı 1

' t,k · tevıu. lerine bizzat Ba .. vekil ta· J l 'dd tıt v .. ... 
~~:ı t\cri11 cc • oı•tak e uçün. rafından cevaplar ve·ilmiş 
-1e:I~ lct~ık ~ltdaın as~ er ve neticede uu hususta 
,. t t, •çin U nıevzuu Lükfimetio yapmak ta olduğu 

lttj ~•tile t rnunıi He tahkikatın &onuna ıntizar 
. ' il tııp ~~ckkül ed 1 

t11p u k0 • en edilmesi kabul olunıuu~tur. " l>ru v ınııyoııu. B 
il ""lıc lltdı unu müteakip Ticaret 11 
Ji tip :

1
ll açıl . Vekili ktirsüye gelerek 

ti 1 fık s, •hck1ırn1Dnı rnü francala ve kahve tevzii 
ıS 

1

''k h >"d•ıtı ilk ' 0 ktor meselesi hakkrnda beya· 
;;,. 

11~ ı blı~Uıtıcr .. dda söz natıa bulunmuş T..: sual sa 1
tltrc lltUrık .. •n. nıeşgul hibi -.Kazım Karabekirle 
b1ıı1ı d,i, k u 

81Yaıi ıne dığer hatıpler mutaleala· tı ,..., tıcıılı •sa bir . 
r ~tlJ 1 Ve 

1zab nıu söyleuıişlerd r. Asker 'ıı Ptt nokt · 
, _J eyi rı lıts-, . aı na aılelerine yardım hakkın-.,.~ ıtr, ~.cQıiltir ıbıne ik. d 

cumlarını 

mışhr. 

akamete uğrat 

Lembergin şarkmda 

üç koldan rica t eden düş· 
man Hava kuvvetlerimiz 
tarafından ağır surette 

Luınbardıman edilmi~tir. 
Dün 2~0 Rus tayyaresi dü 
şürülmüştür. Bir Rus tor· 
pidosu bombtt ile bahrıl· 
mış bir tanesi de ağır su 
rette tahribedilmi:tır. Al· 
mau ordusu Rikaya 40 ki 
lomt'lre mesafede bulun· 

maktadır, 

Rusl~ra göre 
Alman akını 
püskütülüyor 
Alman milleti yor

gun ve açlıktan 
bitkin bir halde iroiş 

Moskova 1 A. A. -
Rus teblıği : 

Dün bütün hudut bo· 
yunca taarruza geçen düş 
man püskürtülmüştiir. Çok 
şidetli mubttrebelı~r olmak 
ta ve dü~marı brnkları »ğır 
zayıata uğram!lktadır. Ri· 
ga havalisinde de motör
lü kuvv ~tkr arasında şid 
detli mul:ıarebeJer olmakta 
dır. Burada seyyar ve üs
tün düşman kuvvetlerine 
kıtalarımız mukavem~t et 
mektedir. KovonoJan şar• 
ka doğru nüfuz için bilhu 
sa tank kullanan düşman 
ağır z~yıata uğramış tar. 
Besaral>yada prut nehrini 
geçmeğe teşebbüs eden 
düşman püskürtülmüştür. 

Minskden dün şarka 
doğru gedik açmağa çah· 
şan düşmana mukavemet 
ed;lmektedir. Burada mu· 
kabil hücurnlarla düşnı.ına 
ağır zayıat verd,rilmiştir. 

Mormanskta faik duş· 
man kuvvetleı i cuzütamla 
runıl:ı geri püskürtmeğe 

muvaffak olmuştur. 
Birçok Alman esirleri 

çok bitkin ve yorgun bir 
lı1ııde kur~una dizilmek 
tehdidi allmda muharebe· 
ye mecbur edildiklerini, 
Alman milletinin harpten, 
açlıktan ve ıztıraplardan 
bltkin bir halde bulundu 
ğuııu va Kusyaya_ ka~ş~ 
harbetmek isteınedılderuu 
söylemişlerdir. il'~ tc:ıı~ .. bfllb \'• · Uu.ıdan akı komisyon raporu vak 

Puru hn geç o1ması dolayııile "lnı, ııun " 
-.......... .... , <>ld e Perşembe ğunune telıir 

_l\ '~ ,............_ lı&uııa '11( l'diln1iştir. 

~ ::1,er __ u_na--~-'.{_a-h .. 
~~letı k "-ğdag geldı 

hlellderun ve Süve9digde 
diiıı yapılan deniz bay
ramıçok heyacanlı oldu 

g<iQ Qh'lle 15 b · 
liul lJlQ,. 

90 
ın ve 

lsk er Atd b • ld 
t ~lb"I r1.1rı~~·nı,~, .. lıt çuva zr 

l '-'td e dııb 15 b· &o. 9 b' 
~t 'tı ' ~ 1 

1 rı Çu 111 ton buğday lskendt: "ı dah leeltrı b e ıtıişr runa 
L '• il ~vv u L . ır i varm•ş ve ambarlara 
~,,~lıın 36 cı i~r, ~hvc. ~ 'Po edilmiştir. Buğda\1• 
laı ~l ' So b·birı ç:Cdil. 

1 
ar Hatayın ihtiyacına ve 

~ ~~t~· ki ~: Çuvı.ı:~ı, ~ıulDuna gört" ... satıl cak 

1~'tıl\~1tıı·I\ "'b·iktar bç k~~~sasen Fiat murakabe 
""' '411tı f •r ı u , 13Yonu ı la yerli buğ· 

·""" ı. •tlııcJ tııtlik \layı 
l\ "'•f~ lr. ~ık arın fıahnı 11 kuruşil 

~lfı11d,11 I\ l' oPtıık h.i arrnış olduğunda.n köy 
~Chttıı ı,,,chndeki buğd.ıy st-.ık 

en bck~ın da pazura gelmesi 
enlll.ktedir. 

N vtuklar söylendi, deniz yarışları ve 
fener alayı yapıldt 

lskeı ıderun hususi mu· 
hahirimizden - Türk sa· 
hilcrinde avlanına ve nak· 

liyatın l ürk l>ayrağıno .. lı~: 
redilmesiııin yLl donu• 
mu dun lskenderunda cos· 
kun ve paı tak tazahüratla 
ku tlanmışta :-. 

Beledıye ve parti erka 
nı vt kesif bir halk kütle· 
sinin hazır buhtnduğu me· 
rasimde Jeniı subaylarır· 
dan lıiri bu günlin l>üyük 
ehemmiyetini aıııutan bir 
nutuk söylemiştir. 

Ôlleden sonra yınme 
yarı;;ları, kayık,yelkenli ve 

sandal mösabakaları yapıl· 
rnış binlerce halk tarafın· 
dan heyecanla takip edi· 
len bu yarışlarda krııan;tn· 
lara mükafatlar dtığıtıl· 
mışhr. 

Şehir bıştanbuşıı bay 
rakiarımız ve Mılıi renkle· 
rimizle süs!enmiş ve me· 
rasim saat 9 da Cümhu 
riyet meyd.mrnd8: Band?· 
nun çaldığı istiklal marşı 
le bc1şlamış Atatürk ve 
İnönü büstlerine çelenkler 
konmuştur. 

A,~ eri ve mülki Erkan 
Sonu 2 incide 

/ngilf PrelJe 
Almanya tCJ,rafua 

dan şeref 1İ bii sulh 
teklif edilmiş 
Nevyork 1 A.A.- A· 

merikan bahriye Nazm 
Albay Noks ne~rettiği bir 
makalede Hitlerin harbin 
neticesinden emin olmadı· 
ğı için lngilterereye reref 
li bir sulh teklif ettiğini 
fakat Nazi rejimi ortadan 
kalkmadan bir sulh yapıl 
masına imkan bulunmadığı 
m ve Anıerikttnm icab et 
tiği zaman barhe girmeye 
hazır l ıulunduğunu yazmış 
t:r. 

Moskovada 
MiLLi MÜDAFAA KO~ • 

SSYl KURULDU . 
Moskova 1 A.A- Şu· 

ralar meclisi bir milli mü· 
tlafa kons !yi teşkiline ka· 
rar vermi~tir. 

StaHnio riyas~ti altındı 
teşekkül eden milli m'idafaa 
Koııseyi işe ba~lamıştır. 
Bu hususta icra m~clisi 
:su kararı almıştır: 

1- Mi!ıi müdafaa kon· 
seyi teşkil olunmuştur bu 
konseyin riy.u;etine Stalin 
muavinlığ~ .vtolotof, au · 

.-lık'ara da V l.r.>şilof İle Ma· 
lenkof tayin olucımullar· 
dır. 

2 - Hükumelin uütün 
salahiyetleri bu kons~ye 

verilmiştr. 

3 - Matbuat ve bütün 
vatandaşlar Konseyin ka· 
rarlarını tatbik ile mükel· 
lef tirler. 

Beklenmiyen 
bir cleğişiklik 
Ortaşar kta k;. ln
gil z Başknmanda-

nı değiştirildi 

l.ondra 2 A.A..- Res· 
men bil ~iril ligin: göre' 
lngiliz Ortaşuk Ba~kuman 
danı General Veyvil Hin· 
distandıld Ioııiliz ordulara 
Başku mandanlığınana la• 
yin edilmiş, Y ~rine de 
Hindistan BaşlrnmanduH 
tayin e.Jilmiştir. 

Yeni Bl\şkunurndi'l Nar• 
vik harekatını idare etmiş, 
keskin z~kalı bir ukedir. 

Bu deg.işiklik haberi 
Londrada hayretle lcrtrfl· 
laomıştır! 



Tiirk-Alman 
dostluğu 

2 
Tarih boyunca mede· 

niyetin kurulup yükselme· 
sinde şeref mevkiini kaza 
narak milli tarihinin sayfa 
)arını le ahramanlık ve 
mertlik desta nlarile baş • 
tan başa süs!iyen, kıhcile 
zafer ve medeniyet kapıla 
rmı açb?,ı kadar kül tür 

~dünyasına ilim abid !leri 
, kuran Türk milleti, dosta· 

ne uzan:uı cengaver ve 
müteıekki Alman ulus ınun 
müvedet elini sıkmakla kar 
şıhlda bir samimiyet ha~a 
ıa yaratmaktan ve mertlik 
göstermekten başka birşey 

yıpmamı~tır. 

Meml~ketlerinin; kültür, 
teknik, endüstri ve ekonu 
mik hayallarmın biribirini 
ta&Damhyan iki yüksek mil 
let olduğunu görüp anla • 
makta ötedenbera ınüşkü· 
lit çekmemiş bulunan 
Türk ve Alman devl"tleri 
her zamandan ziyade, bu 
günkü dünya hadiseleri 
karşısında bir kerre daha 

_ ispcata muvaffak oldukları 
m kayJetmemek saygısız· 

:ıık olurdu. 

* •• 
Tarihte çok uzak za· 

mımlara gitmeye ne bucet!' 
Oaba, dun <lenecek kadar 
ıs ıene e11velıne başımızı 

çevirip baktığımız zaman, 
cıban harbinin kan ve ateş 
tufanlan, her tarafhn yük 
ıeleıı yangrnın korkunç 
h.vlaı: arasuıoa el ele ver 
mi~ harbin, insafsız kasırga 
Jarıodan meueniyetı, harp 
allabuıın tırpanlarındaıı 

beşeriyeti ~urtarmak ıçin 
omuz t,,o,uza bu iki büyult: 
oııılc:t düşmana karşı doğuş 

müştür. 

Yı!laıca silah arkadaş• 
]lığı yapmış ve yekdıgermı 
daha ıyı ve yakından ta• 
nımılı bulunan l'ürk ve Al 
maıı millctlt!ri 1914 - 18 
cıban barl:.inde, bılha~sa 
(.jahçya - Karpat - Ro 
manya cephelerıııde yap • 
takları, wuşterek m ur!tsliui· 
can AJman askederı Türk 
erleruıin l...ıbramaulıgına 
haynn kalmış ve '1 urk eun 
güsunun parlak ıbuşıuınnı 
ııkdırJe selamlamışlcudır. 

* * * Türk - Aıınun paktının 
imza ve taslİ~i yalıııı nt"ı 
memleket arasında samımi 
ve hak:ıki bir dostlu" ha• 
vaaı yaratmakla kalmı)·a· 
l'ak duııyamo bu köşesmde 
dcvamh bır sulh amılı ul· 

muştur .. 

Uu pakt ayni zamanda 
~kökü aurlıua dayanan ve 
mazıdelıd sılah karde~lığı 

le dogup ıkı millet ı uhun 
d& kar~ılıkh yaşayan dost· 
luk, kadırşınaslık duy~ula· 
noı can lanJırao bır teza• .. 

Halkevinde 
Jn gilizce ve riya 
ziye dersleri 
1 Temmuz 941 Jen iti 

baren Ha1kevimizde riya 
ziye ve İngilizce kurslar 
açılmışlar. 

Riyaziye kursları her 

hafta pazartesi ve perş~m 
be gtmleri saat 17 de fa 
aliyettedir. 

Me<:canen riyaziye ve 
İngilizce öğrenmek istiyen 
vatandaşların Aalkevi kita 
betine müracaatları 

Erzurumda 
Modern bir şehi.

kuruiacak 
Ankara 1 A.A. - Mil· 

li Şef lııönimün Yüksek hi· 
mayelerinde teşekkül eden 
ErzurumBahçeli:evler koo 
peratifi faaliyete geçmiştir. 

Kooperatif Erzurumda 
150 Modern ev lnşR etti· 
recek ve geniş yollar aç· 
bracaktır. Bu sure-tle Er· 
zuruuı şehri birk.tç sene· 
ye kadar y~pyenı ve Mo· 
dern bir şehlr halin~ gel· 
miş bulunacaktır. 

ı hür olmu~tur, 

* • • 
1914 - 18 harbinde 

onbeşinci Türk kolordusu 
Galiçyaya gitmiş ve Al • 
man cenup ordusu imrine 
girmiştı. 

Kıtalarımızm birlikte 
bu1unduğu bu cephede 
takriben bır sene kadar 
devam e:ieıı hizmet esna· 
sında kolordumuz, kendi· 
sıne tt:v.:iı edılen vazifeyt 
Turk erlerine yaraşan kah 
raıncanhklarla yerıııı: getır 

miş ve dostlarını ha)ran, 
munlannı pe işan eyle 

mı~ 

A an c~nup ordusu 
kumı:ı ıu ıı ığı emri yevmi 
leriııde aıma Türk ar!e· 
rınm har. .. ve şecl.&attnı 
fürk ~uuay1 .... nan f .,ragat 
ve tedaıdirhgını, Turk l\U· 

manda ht:yc.tıle Kurmayla 
ı mm aztm ve ~ıddetiha ve 
hectefe vu.sutdakı ısabet 
ve kararlarını takdırle 

ka)detmc:k~eıı kendıııı ala 
manıı§tır. 

Buuu, Gaiiçya cephe • 
sin e l::> incı 1 urk koior· 
dusundıı hizmet el:nış olan 
lar pek aıa hatarlular. Na 

_tdyın kahraman evlc.Uarm 
dım bırçok er ve subay
da bu ş.:refıi kolorduda 
hızmet ~ôrmuşlerdır. ;ı 

~ukru UGUl 

NOT: ~J 
Uun1'u yazımın ikinci 

sutuııuııJa bır terup hata· 
sı olarak .. Alman sıye.ıiıtı 

şarka doğru,. yerıne .. şerı 
te dogru,, ~ekimde çıkmış 
tır. Ozur dılcrim. 

.. -- ş.o. 

fENJGO 

Beyruita 
Halk Fransızları 

arbk İstemiyormuş 
Kudüs 1 A. A. -

Röyter Aiansının Suriye· 
deki muhııbiri bildiriyor : 

Vişi uskerleri arasm • 
da mukavemet gittikçe 
azalmaktadır. Beyrut aha· 
lisi Vişi askerlerinin arlık 
mukavemet edemiyeceği • 
ne kani olarak beyhude 
yere kan dökülmektense 
şehrin lngılizlere teslimi • 
ni Fransız kumandanlığın 
dan istemiştir. ş,h irde 
n~mayişler okadar artmış 
tar ki, polis nü:nayişçile • 
rin üzerine ateş açmağu 

m~cbur olmuştur. Beyrnt· 
taki Vışs kıtalarının muka 
vemet edeceğı şüphel;dır. 

Vişi 2 A.A.- Fransız 
tebliğı: Şam civarında ve 

Lübnarıda değişiklik yok· 
tur. Tedmür kahramanca 
mukavemet ediyor. 

Jng-iliz tayyareleri dün 
gece Beyrutu yeniden a· 
ğır çapta yangın ve inf ı· 
lak bombalarıle bombardı 
man eylemişlerdir Sivil 
Halk arasında öıü ve yara 
h vardır. 
FRANSADAKI ALA· 

CAKLARı 

Vişi l .A.A-İşgal al· 
tında "lan ve olmayan Rus 
konsolosluklara.kapatıl "Dış 

ve Rus diploma•ları düı ı 
gec~ hususi bir trenle 
Frv.nsadan ayrı.lmı~lardır. 

Frans •Jaki butüa Rus ula· 
cakları bloke edılmiştir. 

LUBN L\NDA ASKERİ 
HAREKAl' 

Kudus 1 .A.A- Röy· 
ter muh1:1'>irı yazıyor: Lnb 
nanda dun butuıı gurı lop 
sesleri işidılm:ştı:. Frausaz 
iann yeni takvıye kıtaatı 

aldıkları anlaşıımaktadır. 

Li.:bnan doglarının muda· 
faaya çok elıverışlı olması 

yuzünden lngahzlc::nn ilerı 

hareketı bır az ha hflem ş· 
tar. Tedmürün muhasaraın 
ikmal edılıııiş gibıdır. tlu · 
ranın 1 lomusl.! oları muva· 
salasıde kesılnııştır: 

Hütsjngeri o be· 
yaııatı 

Vı~i 2 A.A. - 'Huhi· 
ye Nazırı Hutsıngcr, Fran 
sanın Suriyeyı müdafaaya 
.azmetmış buiundugunu, 
Fransız kıtal.arının muzat· 
ferane ınukaveııiet ettıginı 
söylemış ve demiştir kı: 

.. deyrut dun yuıe bom 

balandı v~ Yük.sek _Komi· 
serin hususi ıkametgahı 
tabrıbedıldı. Kuduste Jngı 
hz komiserinin nerede otur 
dugunu bılıyoruz. Uizım 
de tayyarelerimız var. Mu 

lıcavemet için her şt:y gea 

' 

tir~ık ve herşeyt yapıca·. 
cagı:t, 

• 
ispanyada 

INGIL TERE İLE Y APl· 
LAN MÜZAKERELER 

Madrid 1.A.A-lngiliz 
SeliriJe yapılan görüşme• 
lerin neticesi olarak ben 
zine ko nlm \S\ tekarrür 
eden tabdidatıo tatbik.inden 
vazgeçilmiştir. Kara yol 
larile münakelesini temin 
eden lspanyadı bu haber 
\·ok iyi karşılanmı'jtır. 

INGILlZ TA YY AREL El 
iSPANYA ÜZERLNDC. 

UÇMUŞ 
Madraid 1.A.A- Al· 

man ajnsı bi !diriyor : 
Ct belitarikden kalkan 

Ingifü: tayyarelerinin 
lıpanyol toprakları üz ~r:n
de uçarak keşifler yaph· 
ğı ve bunlara İspanyol 
topçularının ateş açtığı bil 
dirilmel:tedir. lsp.ınyol top 
.larm.ı C!bdıta,.ılcdaki in· 
giliz topiı1rı tarafından 

mukabele edilmiş ve bıpao• 
yol hükumeti logıltere hü· 
kumetini proıosto etmiştir 

RUS -lNGILlZ TE.MAS· 
LARI 

Moıkova 1 A.A.-Bura· 
ya gelmiş ol ın logiliz he· 
yeli i.le Rus erkanı harbi· 
yesi aırıtsınd&: temaslara 
başlanmıştır. 

Aıman ordusunda 
insicam bozulmuş 

Mos<ova l A.A. -Prav 
da 1azetesi askeri vazıye 

te dair yudığı bır baş 
makalede Rusyanm istikba 
le iti.11adla baktı,ını, Al· 
ruanl uın 1ıld1r1m tabiyes:. 

ne şiddetli bir yumruk ın 
dirıldiğmi ve Alman ordu 
sunda insicamın bozuldu· 
ğunu yazmaktadır. Bu 
gazeteye göre, ecnebi 
askeri müşabitler bilhaasa 
bu noktaya ehemmiyet ver 

lskendertlP 
Süvel}dil/a 

·Je ( Başı 1 ine• 
ile gece mübteşelll 
fener alayı ter!iP

1 v~ çok egleocelı 0eb~ 
lskeııderun ş ~ 

coşkun, heyecaııh 
eğlenceli bir gül1 j 

miştir· 

Deniz bayrııll\ 
Süveydiyede de P' 
zah ıiratla kutlao[J)•f ı 
bı ba5tan b11şa b! ı.ı 

· uı " la donatıldığı gı 1ı 
vutıarla iskeleye g o' 
liman Reisi tarafııı 
nutuıt söylenaıi tir· 

Nutuktan so0 '
8 

lıf ylizme ve kat•~~ 
lar1 yapılmlş "'r, ıı:ı, 
fından büyük . 

• tıf• 
ile takip edil:!JlS 

Ne~riyat 1Yt.11dJ ' 
SELı.vl çı:.ı.. p. 

C.H.P. Matbaası lı 
çuıı~ 

mekterlirler. e~'.::ıl~ 
maıııar bundarı ıJf fi" ... , 
arruzlarının JlJ ~· 
. . b . ıi~• 
tını Lep u ın 

ludurlar. f>.~ 
ATLAN fIÔl ~ .~ 
TE 'iDıD.tNJt: ı..,t\ " 

TARMAl< A~Jl 
ı. 2 ,P 1'11 

l\'evyor~ 11sı 
lilerin blr topl•" ,_~ 
yanatta ıulu0 •0 ~ 
rlabriye Na ıır• 
demi~tirki : • . p.I~ 

.. Atlantigl ..,,~ 

didin den "ı.ırt•~ıefl 
nı gelmi~tir. H~~ııt 
mık zama:ıı Y ıJl'fl 
dır. Ticaret ge 
tar.ın bugünkiJ tl!oı 
Hitler, u efJ ıi'' 
lir. tlc~ ayJıı. 

1 
~~ 

ton gemi 1caY11 ge~ 
Yaptığaaııı b i~ ""'
kabil üç geıll' 

~ 
Erzak satırıalıntıC8 ,, 

Hatay seyyar Jandarma bitli"
1e it 

tınalma komisyonunda'~ıı 
Mıktan r~mın tı Muh• 

Cınsı Kilo L. K. I)'' 
Toz şeker 3500 136 88 1 sıt 
Sabun 420~ 138 6U t84 

Yulaf 36000 17S.50 23~~ 
Arpa 30000 146 20 ı9 () 
Saman 108000 324 OU 43~ 
Gaıyağı 8JO 13 79 l O 
Kuru üzüm 5000 98 75 ı25 J 
Kuru ol ~83000 249 00 .));J 
Zeytinyağı 3000 126 00 l ~ 
Zeytin tanesı2000 67 SJ oO 
D. salçası 1500 22 50 ~oO 
Nohut 5000 60 00 250 ~ 
Mercimek 5000 93 75 1 ~,ır.J 

-1 Hatay Jandarma bırlikleri için t~fll 
miktarları yazah erzak ve yem açı~~ e 
le satmahnacaktır. . I~ 
2- Ek:siltme 19-7-911 cumartef' 

te yapılacak.tır. ,tıı" 
3 - Tahp olanlarııı .o günde: l~ı1U~jrl•~ 

od&smdan musaddık vcsık:ı\arı ıle ·ıffl 
kışlasınd s mute~ ekkH sı trnaıına _ k0 (11' • 

nameyi görmek üzere alay levazıOl cJJ 
racaatları. 


