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Ögleden sonra Q k 1 ar günlük siyasi halk gazetesi - TESiS 
ADRES ı YENıGuN ••• A TAKYA ~ Telefon 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

TARiHi una YIL 14 SAYı 3181 

ııgnı rın ner keliın~ · 
sinden S kuru, alınır 

Ucrat pefindlr . -
Günn gac;en aayllnP- İ 

10 kur Uf 'ur --

ili" ş ·~b.1~ ef lstanbulda 
r"f k A. A. -\1illi Ş f C · · 
'k~ Gtı~·riııd1 M . e u•n rn rroisi ls·not lnü-

• ılgrup ·ı ~arıf Vekili IIF'n ·ı Ali Yüc ~l 
hıtld reıs erı l lasa s k el • 

< k e düll s:ı :ıt 23 n ~ ~ ·a VP. Hilmi Uran ol-
b"Yahatı~rind bde Edırne V t! Kı,.klare' indeki 
(} en url\ya dönıaüşlerclir. 

Qşvekilimizin 
~ seyahatleri 
qrac "I 
~Gnı .. og u Trabzon, Aşkale 
" uşane V...; Bayburd . 
ıqrett u zı-

en sonra Kayseriye 
% hareket ettiler 

ıon 8 A 
~r) iki .:A.- Ge- te burayu gelmiş öğl 
tk· lllisa~~lldlürl şııh- mrğini. burada 'yedi~t~~ 

~~ıl Şiikr .. S >u tınan son: bır nıüddt!l istirahut 
~ h Saat ~ı ... aracoğlu 1 etru~ş _ve bayburdtt herektjt 

'4tır da buradan elrıııştır. 
c ır:t h~d Hı:şvekilimiz 1 ·~·rabzoıı 8 A A.-

"e (\ Udunu kadur (Ge<_:ıkmiştiı·) Başvekil 'a-

~~lltla~nıutan tarafın- ı acoğlu ve maiyetırdeki 
~ ~le nııştır. zovat saat 17 de şehrinıi 

8 ~ ıı S 8A.A.-. Baş ıe gelmiştir Bı:şvekiliıı (J'e 
' ara"··~ 1 ı ~ · . b 

t ~ ~ -.vg u buru- { ~egını habE r alan şehri 
ı.t~tı \>c kısa bi ti!- ~ı~ ~alkı Sayın Mitıafırle 

" sonra ayrılmış- • rımızı a\kışlarla karşılamış 
~~ tır. Halkevinde kısa b' 
~ıı~ne 8 A.A.- mü~df!t. istirahat eden H~; 

racog1u Bant 13 1 v~kıllmız şehrirniu.leıı ay 
, nim ıştır. 

li DGıı '!-akalô.t Vekili 
~ikıe l~kenderuna gelerek tet

t e bulunduktan sonra 
rlırt "An karaya do·· d .. 

l~ınd . n u 
~ Qe ~ıkını e bır tetkik fik Soyerle hiikfünet J>e-
abtj ı- ş olan Ami 1 d' ' > 

'i\ ı.:.ııg· e ıye ve Pllrti crkftnı la asıll ~ ın Malutya f d rnu 0 ,. •• 1.. nı lO un karşılaııan M·· 
l:(hd . .. .. a at işlr:- k 1 ~ una-

q ~1 .n g . • . ıı at Vekilimiz Limaudu 
l ersine "' Çırdikten ıncolemeler yapm>ş ve "1T 

lcelld ve oradan lf!yin hususi treulerile 
0ı~: 1"ru .. d runu geJnıiQtır. ke d .ı 

·• a V l " 11 ı-run'-lan ayrılarak 
\ı, U İUJiz Ş'-' Anka · y 1 ,, 1 . raya nureket eylemiş-
1 ki N erd ı r. 

ariciye Vek·ı· . M 
fl'le . • ımız ene-

~~~eltin n~ıoglu ile görüştü 
C)rg rnumessili Abdülhalik R d 

~ .. ı. er.eral A .. en a ile 
··"n sırn gu d .. .. d 

~~ ı.ra 8A.A.- Şeı .. n uzu e ziyaret etti . uuıu 111 • ~ 1 
•k dt!\' tıaı1 Am~rika c~?g .u ~arafındun kabul e· 

-ı llıuruelet~eı·ri Heisiniu ddı.mışbtı~. İki saat devam 
b .ss, 1 y e en u .. .. 

ı llRu andel . goruşaıede Ame-
~al'İci~ ıı Öğleden ev- t~~unın Ankara Büyük el-

ae ~c 'V ek· yekaı4itinde ç~;~ de hazır bulunmuştur 
e ılı Menemen- • ıs~er Vandal Vilki ve A 

ınerıka BüyUk Elçisi ve re 
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·P. Müfettişimiz 
Gaziantebe gitti 

Parti Müft>tlişimik Balı

kesir Mebusu Fulıreltin 
Tiridoğlu dıin /\•Jkarn
daıı gelerek Gı zhmtehe 
geçmiştir. Fahrectin Tirid 

·oğlu iki gün Gnzianlebdı1 

kaldıktan sonra cuma gü· 
nü şehrimize g ~!er.ek ve 
hi r ay kadar şehrimizde 
ka1ucaktır. 

Neşriyat Mü
dürümüz geldi 

30 Ağustos Zafer Bay· 
ramı şenliklerinde bu
lunmak üzı>;-e Afyona git 
miş olanlNeşriyat Müdürü· 
miiz bu subah şehrimize 
gelmiştir. 

İskenderun Alman 
Konsolosu 

İskenderun Alman Kon
solosu bu sabah şehrimize 
gP.lmiş ve Valimiz Şefik 

oyeri makamında ziyaret 
f'ylunıişr. 

Benzin tahdidi 
Bir müddet daha 

uzatıldı 
Ankara 8A.A.- Heş,·e 

knletten telıliğ edilmiştir. 
9 eylOl l941 tarihinden 
itibaren benzin hakkında 
tatbik edilmekte olan tah 
didat 9 biı inçi teşrin ~ 941 
tarihinde ilan edilen eıas· 

lar dahilinde. 9 birirıci 
tt:şrin 1942 tarihine ka
dar devam edecektir. 

·fakotiodeki zevatla birlik
te öğle yemeğini şehir lo
k an tasında yemiş ve öğle
den sorıra da saat16,3 ~da 
Bliytik Millet Meclisi Heisi 
Abdüllıalik Rendayt ziya
ret eylemiştir. Mister Vil 
ki 1;aat 17,30 da Gene' 
Kurmay ikinci 'Reisi Or
general Asım Gündüzü zi 
yaret etmiştir. 

Vilki şerefine veri 
len ziyafetler 

Ankara 8 A.A.- Bu· 
gün Mister Va .ıdel Vilki 
Şerefine Amerika Büyük 
h.lçiliğinde bir koktelport i 
veril11,iştir. Menenıenc i
oğlu da .nisafirimiz şerefı 
ne Marmara kö~künde bir 
akşum ziyafeti vermişfü·. 

Posta kutusu 24 

Milli Müdafaa 
tah·villeri çıktı 
Tahviller taizli ve ikramiyeli 

olarak iki kısımd ır 
Tahviller umumi ve mülhak bütçelerle 

idare edilen bütün dairelerce 
kabul edilece 

Ankara 8 A.A.- Ha· ve eksillıne \'e mukabe1e-
her aldığımıza güre hası- lerde teminat olarak ve 
lalı temameu ~lilli Müda· milli emHlk satışlarıııda sn 
faa ihtiyaçlarını karşılamak lış b{de! olarak i ze1 i ı1 d f' 
üzere ihraç edilecek olan yazılı kıymetle külıuı edile· 
Milli ~lüdaf aa tahvilleri cektir. Hu tahvili em ait 
15 l!':ylOlden 30 Eylfıle faiz ve ikramiyulerle itfa 
kadar satışa çıkarılacaktır. bedellôri her türlii vergi-
Bu tahviller faizU ve ikra- den muaftlr. Bu tahviller 
miyeli olmak i zere iki nev faraza yirmi liralıklar ·ih-
idir. Faizli tahvillerin faizi raç fiatlnrı olan 19 
yüzde yedi, ikramiyeli tuh liraya işlemiş faizlt'ri de 
,villerin faizi yiidt· beştir. zumu Edilmek suretile ve 
lkrnmiyelt~r içinde 40 bin. yalınız 10 kuruş komisyon 
15 bin liralık büyük ikra mu!·rnbilmde Ziraat Banky-
miyeler va!'dır. lkramiye ~arı şubeleri tarafından her 
ler senede iki dafa çekile- 1aman hami inden sntın 
cektir. llıtlkımı:r.ın istili:ra· ahnabilecektir. Yeni lah-
za geniş mikyasta iştira· villeri satın alanlar istedik 
kini lemin için tahvillerin leri takdirde bu talıviller 
mühim bir kısmı 20 I:ra- mukabilinde nakit yerine 
lık kupürler halinde ihraç amortisman sundığınca şim 
edilecektir.Bu kupürlerden diye kacinr çılcarılmlş olan 
başkı.ı 100-20)-500 ve t ısaarruf bonolarını dıı ve· 
bin liralık kupürlerde var rebilirler Yeni tahvillari 
dır· Yeni tahvillerin ihraç. biltüıı uank alardan ledarik 
fiatı yüzde 95 tir. " Mesela kabildir. Halkımızın btsı-
20 liralık bir kupür 19 li· UHı tnmameu ıJrdumuza 
raya a\mır. Yeni tahviller 
umumi ve mulhak ~bütçe • tt1hsis edilecek olan lıu is 
iie idere olunan dairf\ ve tikrazı deılet n d ığcr ist\k 
müesseselerle vili\yet hu- ruzlarındaolduğu gibi büyük 
susi idareleri ve belediye- l'Hğbet gösteieceğinden emi· 
lerce yapılacak arı tırma ııız. 

SON DAKıKA 

Japonların Çinden çekilmesi 
Japon sözcüsüne göre stiratejik sebeplerden 

· olmuştur 
Tokyo 9 A.A.- ÇinJeki Japon ordusu Matbuat Şt> 

,i Çinlfeki hareketlerin lJir bilançosunu yuptıktpn 

sonra bun d :\ haşlcca hedefin bir demiryolu olduğunu 
ve bunun ele geçt;ğini söylemiş ve yop l ıııı Sfi\ !.~lımhı 

10) hin esir alındığını vt 36 bin Ç•nli öld 'irüldüğii
nü ihh·e ett.kten son sözlerine dcvı:ın . l a: 

"19 Ağustosta başlayan gı;:ı i ç" ki .me Fl ııılt•jik st>· 
bt!blr rden i ıeri gelm 'şli r. Japon as wrleri ge .. :ş sahu· 
hını yayılacıı lc'ar ve yeni cephe hJtl 11 tr1 ' il cdt>ct- k 
'erdir. Hu hatlar g.,çll seneki yer'e1 dP. ol mıy. CJklı:-.,, 

demiştir. 

B ı r deniz savaşı oldu 
Lo ıı )n 9 \ . \ . - I 'g Pz Harui~c ~ zır 11111111 tch ıği : 

J) i ı: f.<.llHıh eı kende'l hafif dt>niz l.ı'rl l t>ı ı ~erburg • 
bir mi' m safed · si 1 ahh b • lıt.çı ge -ı'IPı i ve h ücum 

botlurı himaye~· ıı"e~ rJ n hirAlm .:ır. gemi ka fıtesiııi ön 
ınişı r T ı a rruıo yakı ı mes.ı ff'y ,.. kadar1götii rt' ll ' urp 
geuıilı· rimiz h'ç degı ls • bir i :ı5. ~c ll İSİnn isobr t ktıy<l 
etmişti •". Gemilerimizin lıiri ı1cle iki lınfif yurillı Yaıdır, 



' 

S•yla-2-· YF.Nlf.l'N ~ =~===--=-~~~, ~~~----~~~~~~-~~~~~~~.......-Mesle ,, 
Tal ebe pa nsi . İsveç gazete- Novorssiskin Evrak ta betti- Maliye b'"'e ~!_. 

'

""'ekte '" s, 
yon unda cileri de zaptı esnasında rilecek ""' 19L,~ 

Ocraf li talebenin kayıt fn.$Jiltareyi ziyaret 6 7 58 esir, 14 zırh- Vilayet malrnmından Kabnl .110 t;harı18'
1

' 
d 1 k b hl 1- Husu:si i\ıluhat;elıoye ı "1 

ve kabulüne devam e iyorlar : t 'n ir ·zar ı tren dar 
1"-Jr~ e.vrak Vt} defter , lub·ı mü- ) fter •'e'' 

Londr:J 8 A.A.- Bir b k I HntııY l " ı·.telV' , .. ~ ediliyor ve irço ma zeme ı~akıısaya koııulnııış!ıı r. ~Jıı ıı 'il" 
'\'u"' rk maarif Ceıniyeti İsveç matbuat heyeti Lon- alındı 2- Muhammen bedel Bu s,.ns i~teJl 11 

drayu gelmiştir. Gaz ... teci- mekte~int> }la; ıO ı~O 6' 
uin şehrimiz tıüeue pans;- Herlin 8A.A.- Alman (541) lira 50 kuruştur. b i\ııı ı lt"ri Britiş Konsol karşı cak taJe 6 

.. s:ı, ·ıııl 
vonun<la ücretli talebe t bl'g~· 3- Bu işe ait !-!1rtnamc lliiı1Ll 1 

1 

"' k . laınış ve kendileriue hoş e 1 ı: ., perşembe "" r8V 
1 

kaycli devam etme tır. · Hem kara ve llem cıe Viıay~t Daimi Enciimen ı •·til ~ 
ge'diniz demiştir. Britiş · 1 Defltffdıır 1

" •·ıır· ·ı~l 
Pansiyon hu günlerde müs deni7den miidafua edilen Kaleminde görUlebilil'. ıucıı" ... ııı Konsol söylediği hir nu- han yapı.. ,agıf" 
tahdern k ~ drosunu tamaın Novoros;ukin zaptı ic·in ya 5-TaEplerın ilk torninat \lu··sall•,ık:ı~" 

d tukta demiştir ki: "' "' 
lamak için müstah em lsv~"lİ misafirlerimiz pılan savaşlar düşmanı son ak~ası olan 41 lirayı Ban . . P f1l 
nı·aluaktuo'ıı·. istekli olan- "' ı u t l \ rı IA1 1 ti ıçııı ()~te ( 
.. u f ngiltereyi çok iyi tuııır. derPCe kanlı zayıata uğrat rnya .r a ırn a a '- z. rr ır. 1-0rt:ı111v 51lııııı 
hınhır Pansiyon Müdürine v 

1 
h b. l mıQtıı·. 6758 e".·ır alınınış- 5· t\lünakı1saııııı 15 Ey- (taı•1 etli .ıal · ız on ar nr ın 1aşın- " .., lıı1ıık li tı ıni.iracaal edebilirler. t Al p ı ö lul 942 salı !!iinü saat 16 nu 

0 
• tııtıs• pı dan beı i roem~eketimizi ıı·. ınan r3 Or ara g · ~ kısmen lıRt" ·ı1 ııll 

ilk ' defa olcırak ziyaret e- re bir~ok harp ma\r.emesi Ju Vilayet D 'imi l•:nclinw dıı tere• ) ~ 
Koza 
farkı 

fiatlarınnı 
ödenecek 

70 ~U~lAHALl HATAY 
K< >ZA KUOPEHAT1Fi 

H ElSl lGlNDEN 
942 Sem·si zarfında 

kowları Koop'!nıtifimize 
vermiş olan rn üStnhsillere
lıeher kilo için a~tı kuruş 
fıat farkı verilaceği yük
sek ticaret Vekaletinin ka
rarları iktizasmdan lıulmak 
la 15 Eyhll 942 tarihin
den itibaren met.kur fiat 
farkının dağılılm11sına baş
tanpağı sayın halka ilan 
olunur. 
İlk i€ dr İHıi Müfett-

şimiz 
Hir ıamandanberi askerlik 
ödt!vini yapmakta olan ilk 
Tedrisat Müff--tlişimiz özde
m ir Yaprak vaz fesi başı
na dönmllşlü!' Boş geldi-
ler deriz. 
RA~tAZAN CUMAR 

TESİ GONO 
Vilayet Müftülüğünden 

aldığımız bir yaz•ya göre 
füımazan 1 12 .Eyllıl 942 
cumartesi g:jnü olacaktır. 

Uçan kalele' 
Avrupada bombardı 

m anlara davam 
ediyorlar 

Londra 8 A.A.- Anıı
ıilrnn ortlusununt\vrupa ha
reldll 8 ılıasında harekat) a 
prn 1rnvvdltri umumi ka 
rnrp,füıile ingi1iz Hava Na
zırlığının müşlt-rek tebJiği: 

Amerikan hava kuvvet 
!erinden 17 Co lipin'aeki 
uçan kaleleri Röterdamda 
gemi teıgahlcınna ve Ut
rehle demiryollarına hü
cum dmişleıdir. U~an ka 
leleri hin aye eden av filo 
lan ayni zam abda devriye 
ve ş~şır tm a hareketleri de 
yapmıştır. Düı;man top
rul<larıuda şiddetli muka
vet görmüş ve 12 Al-
mıın uç:ığı düşüı rnüştür . 

Bizim bir uı;Ağımiz kayıp

tır. 

di~otlar. Biz, lıer yaptığı- hal'iciııde olmak iizere 14 nimle yapılac , ığ'ı il!h olu- ~~~ı~;~ ~jreuil'.':;Jao .. 1 

· k ·· l k zırl1lı laıık, lı0r Ç" pi "'n 90 nur· 17 \.'ii'l· t1~1 

ımzı kü<:ıı ? gos erme ten ~ u n 2 ·- J Jt1ll 

zevk alan.bir milletiz. Mi- top, hiı· zırhh tren va ilan çük 25 yaşıı1 ~~ 
safirler hurp guyretleri.oi- bir çok gemi ele geçmiş· olmamak r~ıe s' 
ziu JZ olmadığım, Gene tir. Novorosisk çevresinde Hatay P.T.T.Müdür' üğiindeıı 3_ j\sııer 

1 
ı 

rallerimizin kabiliyetsiz, iş- kend~leriııl ş· ddetle miida- Ayhğı 50 lira mu ham- bulunrua~atj{o·"rsOı .ııı 
çilerimizin tenbcl olmadık faa eden düşman grupla- nıen hedelli Antakya· 4_ _ro fi 1 ilıı• 
!arını görec~kler ve yanlış rile ha'a savaşlar yapılıyor Süveydiye arası oto ile hüviyet ciizdaıı 
kanaatlarını düwltecekler Bomba tayyareleri adeta posta nakliyatı açık eksilt~ il 

d k 
· · · · yere sürüoürcesir.e alc'ak- meye verilmiştir. Muvak- leme.k · tihiJ

111 .ı 1 ir. Artı ışçıleriu sesını y Yazılı ıa> ofrtv 
duyuracak bir devirdeyiz. r.tan uçmali. suretile Rus kat teminat 45 liradır. Ta orta tedri~at :~,t ~ 
Lordlann tacle:trile· sokak. kollarını ve ~ehrin cenup lipler ticaret odas\na ka- "re ı t9t"' ramına go de""" 
larda gezdikleri 19 uncu sahilinde bulunan taşıtları yıllı ve okur yazar o\acak h 0 :ıv 

ı hesap, e , 
asırdan "Ok uzak bulunu bomb3rdıman etrniştir.llüş !ardır. hale Hatay P.T.T. f dır ~ı "' co<Yra ya · ·ı 58 ,. 

B n ı k t· 10(\ t · d \iüdiirlü2ünde 10 -9 - 942 ,.., t••J ...ıw yoruz. ugun rnem e e ı· manın .., ~yyaresm en ·~ Orta tıı • 1 tıW' 1 
rniz tam inkişaf halindedir,, 65 i neticesiz bir karşı ıa perşembe günü sabt 15 te .. bir jstikbt! ıııe~ 

d k d·ı ı kt s < l ıyı l ~ Hu nutka cevap veren aırıız esna~ın a yo e ı yapı aca ır. ~.arı name er Maliye l\'1e~ e ıeri" d 
lsveç gaıeteciler heyeti rei miştir. Stalingrat kalesi mesai f-;ün ve sautlarında girmek jstıye 11 oı8r6 "; 
si demiştir ki: bölgı-sinde Alınan kıtaları müdürlük ka\eminde -; rıı . h t alın-ık "'ıf:J 

1 bir ı ıza a b.:::ıl ır -.ıı 
"İngiltereyi bundan ev dtişmanın inatçı mukave- e ır. ta ., dll" çe ve . t·tıııfl ,, 

Vdl ziyaret etmiş olduğu- metine rağmen tepeler ii- i 1 an birlikte ı!ll dl ıırha' 
muz için şimdi aradaki zeıindt-ki birçok mevzileri evvel Defter 
farkı tt"barüz ettir0bilecek zaptetmişlerdir. Çok kuv Hatay P.T.T.Müdürlliğünden ti ı IS( 
vaziyetteyiz. Birçok evle· velli bumba uçaklar\ e kı Aylığı 300 lira mu· caa a» f at 
ri yıkılan bir şebırden g~· sa mesafdi savaş uçakla- ham men bedelli Antnkya- Elekfrİ k I .ffİ~ 
Çirken buranın Alman bom rı ordunun hareketlerini Jskenderun ar3sı oto i'e pos ele~ 
balarile bu hule gel Jiğini desteklemiştir. Volga nah- ta nakliyatı açık eksiltme HelediYe 
söylememiş ols:ı1ardt bil ri üzer!nde bulunan köp- ye veri1 mi~tir. Muvııkka resindtıı: , ~~~ 
miyecektik. Siı.ltr harp rüler - geceli gündüz\ il teminat 270 liradır. Talip- t 

111~1 ıır vmıye "~:;e~ il 
içinde olmanıztt rağmen bombardıman ediliyor. Ier Ticaret odasında kayıt tebliğ ve y~ 0Jıl 1l~ a:;anelerinize bağlı ve ta- Jı ve okur yazar o!ttcaktır. 'kf 0 0t01ı~ ~ııs • 
bii hayatınızı yaşıyorsL- ihale Halay P.T.T. l\lü ~ri~atarifesi.J;ıJ,e.~. 
nuz ~izim g bi bitaru~ san şahit olmuştur. Sov- düdüğünde 10-9- 9~2 taribindeI1 '. ıııİştı 

Yetler 5 E.,lUlde Budapeş- pe şe b <Y.. t 15 t gır memleketlere harbiu seyir "' r m e "unu saa e me.vkiirıe 
d 

teye yaptıkları hava akı ı kt ş t ı cisi c.Hyorlal'. Bize e dü- yapı aca ır. . ar name er Kilovatı •J 
moda çok büyük hasarlar · ·· ti · i şen vazife gördiiğürni!z hn 
1 
J _ l 'ld' . l d' mesaı gun ve ._saa erme e KuruŞ • e~ •• 

oıugunu Jı ırmışer ı. "d" l"k k ı · d ·· .. , ıoı .. (•' kıkatl~ri oıduğu g.ibi gfü- mu uru a emı ı e goru.e 25 rıusıı· 1"ı!YJ 
Rus.ar buıaua bir çok as- b·ı· 11 '" ır-

t , rmektir. Siz 1 aRunlığın ker i hedeflerin de hasara ı ır. , Jfİ'~eJ 
eıı : büyilk g ıyeleri olan uğrndıklarını da yaymıştı 7000 k ı" lo yag"' 20 Resoıı k~ 
lıiirriyet ve hakikat uğru11 Halbuki bu bombardıman rri~ /' 
d1 hi.1rbediy0rsunuz.,, alınacak 12,5 Muı~ıı0 50 t ~. dan zarar gören binalar Vo " 

lsveçli g.1zeteciler Lon JefleJiY" i'~ 
drud ı 15 gün kadar kala ros Major kilisesile bir villa Antakya Glimriik Vluha- 12 5 IJel teııı 

ve dış oıahalltderde bir f 1 S , / SO 
cak ve bu n üddet esna- arn 'aburu . atın Alma tenviriitı~ o 1 9 

d 
küçilk tvden ibarettir. Vil komisyonundan ,,. ' 

sında or uyu, doı anmayı, !ada iki "Ocukla dadıları '' · 1.::\ h "' 1- Antakya Giimrük Je 
mi.idafaa teşkı alını ve dfP ve evde beş kic:ıi Rusların d''t0 

~ l\luhafaza Taburu ihtiy<?cı · ıJ 
malzemf!Sİ fab:-ikalarfın kurbanı olıııuştur. Rusla- için (7000) kilo sade yttğı GLı~ eıı~tıl' 
ıivaret edeeekl.erdir. ra göre hücum fena hava kapa'ı z:ırfla Eksiltmeye - MevsirtJlrı ı O ( 

Budape~ten;n tl lt 1 • t fı·ım·ı ~,1ad .. ., 1c
1

Jıı'11 ~ ! şar :m a llll a yapı mış ır konulmuştur. eksi tmesi "' 

B b d 
Ruslar akınm fena hava 16 -Eylul-942 Çarşam Oğlum uı:111 ı Om ar 1man1 .Şartları a)tında :olduğunu ba günü saat 16 du tabur k2ıç1rrnH~ 

l
e bildiı·mişti. Oı:ıecehwa ber satın alma ko miRyonunda 

Zarar gören yerler rak ve yıldızlı idi. Çıktı- yapılacaktır. Şarlnaıne 
1 yalıniz bir kilise ile ğı haber verHen yııngınla- si her gün korniı;ıyonda 

ık: evden ibarettir rı 2 milyon Budapeşteli görüle bilir. 
d 11 hı·,. !dmse go .. rmemiş· 2- Tahrnioi • tutarı 

Hudapeşte H A. A. - " (2-9"0) 1. ı ' k tir. Bütün bu 'lus haber- ) :.. ıra 0 up muva · 
Macar ııjansı bil<.iiriyor: kat tem;nah (1943) iira-
Ruslsr tLı afıııdan baştan lerinin uydurma bir ya- dır. isteklilerin ihule gün 
başa ııy•lurulan jya'unlara landan ibaret olduğunu ve saatmdan bir saat ev-
iki m i l y o n in- söylemek bile luziadır. vtıline kadarr teklif enek-


