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r. 11ctcY0A~ BAS- lt .. 1 Ak man ara gore us ara gore 
~ -Oru .1 ve ' mu a at 1 --:- Karargahını UKrayi16Ya 
!iıı <;:_fnı 14 .. A. A. - Odesa ve '1\Tl c h 1 d -hı b' n .. klett"ı ·ıı 'ali! DE iZ ORTASlı"DA y A J V j - . ep e er e mu m ır u 

·~ 1%k ~nonünün Çoru- PILA.l\ BU MÜLAKAT k J / l • şey yok Homa 14 A. A.- Ho· 
~ııııtıei Y1ldö~~~~~rı günün ÜÇ GO ::SÜHDC • 0 af.} e f l- Moskova 14 A. A. - ına radyosunun verdii:'.,ıi 
k~tı Coşkun u olan bu Amerika i'e lnrıiltere mOş / d •• Hus tebliği : bir habere göre, Hitler ka 
h bittınıış, Şeh·tezahüratla terek bir beyanname SU· ma n ar 1 uş Dün ve gece cepheler- rargahını Ukraynada bir 
ıllt a~rakıa ır baştanba reti kabul ettiler k •• de mühim bir değişiklik yere nakleylemiştir· 

iltıle su ~ ve defne Londra 14 A.A.- lıı- ffl e UZ er ! olmamıştır. Hava kuvvet- Pek yakında Bitlerin 
}': s enrniştir. giliz Ba~vekil muavini At Berliıı 14 A.A.- Al· leriıuiz düşman mevzileri· Ukrayna hcrakatı hakkın 

e fl i d f• • lKi bugün saat 17 de A vanı man resmi tebliği: Ukray ni şiddetle bombardıman da mühim bir nutuk söy· 
O( ~mır anıarasında beyanatta nada harbeden kuvvetleri· ederek at;rır darbeler indir ıeyooeği tahmin edilrn ·kte 

q h f/ bulunarak lnv,iliz Başveki miz Karadeniz sahillerine mişlerdir. dir. 
Q ar l.. li Çörçil ile Amerika Cüm varmış'ardır. Odesa ve • Bir günde 60 İngiliz tay-

ıtl~!> !l llttz hurreisi Rıızvelt arasında Nikolayef limanları şark- SVeÇ ga ~ e- yaresi dOşüruıdü 
""Y ·~ '(t tıo denizde bir mülükat yapıl tan ve garpten 1 çevrilmiş Berlin 14 A.A.- Ya· 
··•al\

1 
rınal za. dığıni ve üÇ gün süren bu bulunmaktadır. Düşman lelerine göre pılan t;on istatistiğe göre 

bit ~ta 
1 

h görüşmeler esnasında sekiz buradaki kuvvetlerini lrn· 12 uğustos sabahı saat 7 
i~•· ş,kitd na sus maddelik müşterek bir çırmak için bütün nakliye ALMANLA({ ,ÇOK l\1ÜŞ· den 13 uğustos sabahı sa 
~qı. e Ve .. b KÜL rı.\ll l'LAll AL 7 Al . • l\C\"" uç eyannanıe Ü.zerinde mu· gemilerini bu iki limann at ye kadar n.aıı arazı· tl ··•ett h t b k re O.\. L~~RLlYORLAI{ l .. d . . . 

A. ~t ı~ tl\ ke ı z \ a a ı · kalındığını bildirmiş-.,. toplamıştır. Hava kuvvet sı e ;;uuat enızınııı ccnu 
d~ltı llkara le ledir tir. lerimiz Vdesa limanında Stokholm 14 A. A. - buuda v~ ~lauş salıillerm 
llı~ıı~lırı tıı 4h A . .ı\.-\ ur AUiııin beyanatına gö· ki nakliye gemilı;rini bom lsveç gdzetelcrınm yazdıgı de Alman hava kuvvetleri 
e u~~ııcte Y~plcl·lır .istika- l'f- uu beyanname milletleri bardımaıı ederek 14 bin ııa gore, Almanlar ı\lusk.0 oJ 1ııgilız tayyaresi düşlir 
~ ,,:'' lletııir ı rnuk üze. saadete götllrecek bir sulh tonluk iki gemiyi batır- VdYU ııucLlmı~uı ::>lllolen::ıı,.,.ıı ınu~ıenıır. tiuıııarın ardsıu 

,.tatıc.. ·ı Yolları ı·ıış adkdıne lmdar nıücudaleye rıııştır. d t da 4 nıotôrlü ıo tuııe ..ı· " şurkııı ul\:t muııını ınııı .t· 
•lt:ı.ı,. ,, 1 erle ııekt . a ev .... uı edilt;;ce0°llli ve l{U...: OllDU'U 'l'ı!\ ı.·u' gır l>ombardıman tayyare· 
l 
"" .. ~ ed ...ı ...ı ·u"' k..ıl.ırı e.e gcçırnıege ~ulı-
tak y 'Yutbakır-c ır.. hdrptcn sonra Avrupada .EUlLl Y (J H ~ıyorı..ır. uuruyd ınuııu.u sı d~ v .ı!'Jır l{ı lh1 lnJu· 

llır t 
0tııe ı.... ezı kuruıucdl{ nı1.amı, sııahsız ı.>..1•110 14 A.A. _ Al· t · ı tl t>. t1 ı. o101 •Qna g·d JJt; 111 ı·Laı'd · • ta ·v Y'-" kıta... ere ı1 ·ın e ıenınııye ı ır 'iltıı uııuu 1 eıı ıaunıa ışı ve Jıer ıki hü· ' \. · .... K • "' ... u l 

ııı-ı ett~ ·ı ııışaatı u·· . ~ maıı aı· dn::mıdan: Aıman geu · ıdılTı nıuı1 ···k kll kayıpUr . 
• ,~I! ı erten ~ 'umetııı n.çllır ardZI üha· ıı b .ın a r. 

l.ıı115 ~ ıno.eıı d ıeıuedır. kını kabul t:lnıiyecegı ta· asKer.erı CCLutn Lkrayııu ıyı n..ıuer alan m.:.ılu tlutun bu harclırnt es· 
ı 1ı. kılor" enıır Yolu atınüt edıımeKtedır. d ki Hus ordularını fasıla laru gor~, Alnı.m.ur, l{utı nasında tel{ Lnr Alnum l!ly 
'11ıa1 ·<.ıetrep. l l bed k b d' ı r l!O.ıı.ul!ı t'<lıınıı ın. kıs· MLLAl'\.Al BU H \.Rlilı'lıJ sız bir surette an ere oruu:suuuu ı;cı,.,uıı·Keıı yup· yarası_k~.ı.y e ı nıemış~ 

IJ ~ııu lil gıtieıı Ş, Iran 11,t\ H.C:Yl'..CA.\Ll li}( VA ucıesa ve ı ikoJaycf liman lıgı ıuuazz.ım ,Latırıoauu .>J '4 J" \I ~" 
•tı<l\ tl.\l!tı· Yoluıı .ıa Ki' '1 'A ' ' 1L1,,01{ lal'lDl muhU8.ıra etmışler- .~ ı Ode a . ]'ahlı .. M cııı \4 l.v "' J. J. Vt} t::Sl'dı\m~ıZ uı.ıyııı Uil' ,l 

ltıı1~1,~1lııııst . \ kısnıı ı' k· L dıı·. '1ı: -.r U -. ıı. ın. oııdra 15 A.ı\. - Röy 1arım1.dKl Jııiııuh.ıanıı ktıırı • 
\>llıtı ~rıı\cıe .'.5er kı· ter ujant>mın Dıp!om~tik Fır.ır lıalindekı llus as· ..ııtuıuu ÇOK mu~ımıat ~ek· ge _edıtdl ,mi? 
~Ut l!lıııel\t ~ışıııut<ır ınulıarl'ırı y dZiyor: kerJeriııı l\.açımıal{ üwr~ Jlldıı..le ve uu JUUdl'ld kuli -

~ilııt~~ ııışilıl~ır. lluzveltle <:_:örç~ı arasında Odesaya kullıyetlı mıkt.ar- ııetı-.eccden çol{ uuık IJu Loııdra 15 A.A.-Höy 
ti. cı. uıu ~ 110rıııal • Y .tpılun ıu u aKal bu h .ır da nakliye gemisi getıril- ıuıııııaktdll.ırıdI'. ter djdns~ IJ ldıriyor. J\ı· 

lıuı.,,~ıttıı "l U~lt ır'ı'·ı 1 za. bi 
11 '"11. "ıııekteb u ıız. ıı en ııeyccanlı bır vaka mışiır. Alıu..t.ı orJL.lSu lıc ıuz maıılldşkumamlaıllığıAlman 
b cttı 

11 
lıursu v.e Boz .. sıdır. iidrtmı bu kargaşa· H· .. Vh..A.LADE_. AL\1A F.ıılaııd.v.ı _l{ôrfozıııc de kuvvdUc:ıuııı K..:mıJcııız. 

"ı~ l!rııı Yol ııkıarı ıçııule ıl{İ aevıet 1 t.HL1G1 .ı ııı,1 ,1 
ır ltekle · 1uııuu d ' taıııaıııı.e naKım o.~gı1dır. s.dıilıne ind.ığıuı'} v.: Olie · 

lt "ıt 1 11.ııu. 1 jurs u anııııın l>uluşruası sulhu Berlııı 14 A.A.- Al· Yo.ıarı.ı ievl{.tladc ıe sa.un teı.md.ı ıle or .. u.laKı 
11Ş L l.!luoı ırıtıu h l J. Ye cnıl'jyctı temın edö.. nıun karargalımııı fevka- .. ulu trı ik ... u tı , v- n.ılıgı ve tatırıoal 1mr-21Sııı kuvveUer,n ~..!Vriimı;z ol· 
. \ 'il 1Jıııu1cı!,,.11ııuı edıı cbektır. Hu ısLi~.ıreler lıur· liide teulı~ı: Alnıun,l\1acdı' 'l .. "' ııı cı " ~ dd Alnıunıdr çuk mtişırn· duguııd daır Lm· Jı.ıl.Jer ne:i 

!)a r. • ev.ınıı uzerıııe degö .. ıl... ltal l t 1 ve9 et •· ltolllt'Il ve ' yan \J a arı ~ k • 1 u· - r'-'Lflll~tır. Uu tcc, ıJ. lıd-lllSaıı t Jat ~ekıne ·tcdır er. ıgcr "' ~ u 
~" lu ı·!Jey ıye ııı mustakbel ha· 1.Jkr.ıuııad..ı ılerlenıeklcdir. 1 d ,, " Yal · .ı t .. lralluııl{u:3 orllusu lulııuiıı bed ı\los rnv .ı a cııuış.:: u· 

' (ıı e l uzerinue müessir ola· .Uuracıalc! son l{us nıuka· l 
JL)J ~t\.ıl,ı, /. \ • C.tk. tecavuz ve 

18
· lııu- crııel edıldıg.ııdc.ı \Ok f .ız u kuv yuııdırmıştır. Falrnt {us 

v,ı ı 1 venıetının kırılması geçık· · J' d ld · · ıe 
\illi "' llLl)ı l:u, • erı ebediyen kırılrmş ola· • v~llı ve yeni ıua.zenıeye ıııeh.ıtıl nlle ,ı, ın ıg-ıı 

lıı llııı. ..._ <.:aktır L mıyeooktir. Alm uı lmvel 1 d l göre :\lar~-~..ıı :IJu..ıyeııııı 
" t 1r ,. 'ilt'·rı; · u mu aketuı en d 1 0 malık o.aru { mey aııc ~ı c -. 
"' ~ \> .. ll l\ " ~ fcvkul d l lcrı tarafın an Sdl'l an - IJaşııc.ı ırnvvetıemıı gerıye 
huıu ~ıu lıuftu "krııeıı tin taa e arufı l>u vaziye desad.ı nılllıını nnklarda ıııışLır. t•ı>kmişlir. 
l .. llıtııı. t't: k vuve\Jrl: . rııunıı1 crızlı tutul· uşlar r-' 
lj" ,,, .... ~ l r ,/\.lj il o ltus aslcerı IJulunJuğu un· 1 ıı d' . . \ "et~ vl! t Uşı ıuş oluıusıdır. &z, ma· I\l u·c.ı:ı _,u ıyeıınıııın 

ll{1ı,. •lıt1 11 .. ı t!tlle h 11 laşılnıaktddır. · •·t ol 
L. 'ltt~l " ~fl•·· "<Ulıy ... 11•

1
n .a ~rde böyJo bU' Ş''ve ·111 nıeharutıe yuri.itnıe:\: e • 

"\ij,\ , "" " t \;,.ı BUL(.;All 'l\.kllAKLAHl-11 il()ııl uıe · 
1
. ııuaı verılyordus.ı d .. t lıım· Ulll llU.:> ALAY l I.v11IA duğu tabiyesı dıhJnıana z:ı 

ıı t li<.ınr ışll. U rınctu j ızıe L b ~UlLUl ı\A llU.\1l3A Al ı\11~ ııı,ınla tesir eden darbeler 
ftJı:tıt 1lıh,.~' uve".~ tetki . r unu aklına bile getır· · 

lı ·~~ ""'ıy ınıvordu. lle tin 14 AA D u 11 1 · k' 14 A \ · d. '·tc"1 ;ı· glJUu ~r ı ••tı1 k l!nin .ı r • .- .1 .u. e sın ·ı . ıı.. - ın ırmeh ru.ı • 

'ilr l'ıJııı J lu urşııa. ~Ut>yanın en Zdn~ın 111'1· bıldıı·iyor: D. . ll. ı\j..ınsı üıldıriyor: uslar bı·r şeh 
hı 1~11.lı.~ 0'~tır, ı:.1~ l>ugduy akBsı Aınunıarın elincıo limen gölü civı.rı.ıda Fınlaııdiya radyosunun 
llıt 1 ı~ı111rı tıucılirıı bugduy ıııaı eı:ıiıı 14 A. A .... -Al· l>ulunaıı lUJ ucu ~ovyet lıahcr verd.ğme göre, Sov fi da ha bo ~ 

ıaıkil Scı.t1'1.'ı"l't~i beıeo.1 J{ı UJuusı bıldıriyor : c.tvcı alayı ~vrilıniş vıı eli ye. L<lyyurd ri JJobruca 
l\l\.f ı llııı,ıt Ultııı. · Usyanın en ze lgill de· 11.ıze düşen pek az yaralı ılz •rıııe l>ir aKlll yupnıışatr ş U ,, tıla r 

1 \l<ı.U.ı nıır llladenlerıni ılılıva eden Cr. 
' r " ~(.A 1\ r. ınınt k esir ıııüslesııa.olmuk uzere dır. lluyük hasaroımaııı•ş 

l\l' . .ı ·u simdi Aımanlarııı 1 .\1oskova 15 A. A. -·~ ,ı~tta Ci!:Loı elıur. g . alay t:ııııumeıı iııılıa e· yalnız ıkı kı~ı yara <tıııııış-
~ll ",.ıtıe;(,u . llı ll eçnıış l>u unnıakta dtlmıştir. : tır. ~imalı şarJndcıı gelen Sovyet tebliği : 14 Ağus-
\ıı111~llıı11ş 111Yeue~ b~t" u maden nııntakası !:ion_24 s.ıat zarfında l'al>..tııcı tdyyar<.!ter sual tos glinü ~ovyet kuvvetle-
h 1111" ı\.t< Ulıuı \ 11 uıı llus~au~ki demır ::Sovyel ve ın6ılız U.ı)yuro ı _ 3 arasıuda Bulguı· ri Beyaz denizden Karade 
l lı ıt lQ 'uı: <iıuadımı ı'stılı"'ul"ttnııı yuz· • d · 1 da l • ~~ •ıııı1~ ~eaıı uıı,; u 6 t • 0 .. zuyıntı 244 tur. toprnldarı ıiz 'rın e uc;mu~ nızc rn · r uzun an cep ıe 

~elctüer. Uoııınuş dir& k ili ıı:>tıhsdl etmekte Hunl:.ırdan 184 ii ::Sov· ve mulılelıf çapt.ı bırlmç üzerinde şiddetli muharc· 
1 .. ' 

1' Hut> sanayii IJöyle yeU\>re ınütebakısi de lıı· IJonılJd almışıardıı·. ı~onı- be elınilşcrdir. ~irvoııog-
nllhiın ı,-
r ıı· kuynaktuıı muh gılız.ıere aillır. IJız m lıiı·· lıaıar lı.ırrııaıı ınakiııclcri rat şdırıni llus kuvvetleri 
Unı l · ..-

O ıııuş demektir.~ t.ayyaı·e zayıatımız yoktur üzerine düşnıü~tür. tahliye etnıiş.erdır. 



;----
Sırası dOştDkçe : \ Berlin ve 

l mzas1.z gelPn ı Moskovaya 
mekiııplar MUKABiL HAVA HÜCUMU 

Ge~eıı ı:,rün Y.B. rümuzlu Berin 14 A.A.- Sov· 
bir mektup ve bu mektu yet tayyareleri tarafından 
ba bağlı bir mcnzuıııe al- l1erlin üzerine yapılan ~a· 
dun· I>ahu evvel de neşre kınlara dair Moskova ve 
dilmek üzere gönderilmiş Londradaıı verilen ııydurma 
buna benzer tenkitler, ya· haberlerler hakkında U.N. 
zılar almıştım. B. ajansı şıı malumatı ver 

(;azctcdc neşredilmek mektedir: Sovyet tuyya 
veya herhangi bir maka- releri Uerlin üzeıine tek 
nıa duyurulmak için gön- bir defa yaklaşmaya mu 
derilen bu l:ilihibi meçhul vaffak olmuşlar ve bir ton 
mektuplar hemen ekseriya ağırlığında 20 bomba at 
şehir postasile gelmekte - rnışlar dır . JJiğer üç gece 
dir. Fakat imzasız yahut Sovyet tayyareleri llerlin 
müstaar imzalarla gelen üzerine gelnwğe teşebbüs 
bu yazılarm, manzumelerin etmiş fakat şehre yaklaş-
lP.nkillcriıı - belki içlerinıte mauan:dnğıtılmışlardır.Buna 
faydalı olanlarıda var - mukabilAlrnan tayyareleri 

·hepsini kağıt ı:>epJtine atlı hc.r gcccl\loskovayı lıomlıar 
ğınıızı söylemeğe hacet dunun etmektedir. Son 4 
yoktur. gece z:ırfı:ıda ~loskovCJya 

Bazı insanlarda kökleş 6'\35,70 ve 41) ton l>omba 
miş kötü biı· huy var : atılmıştır. Mmkovnya ya-
llerlıaııgi bir vakıayı, bir pılan bu taarrruzlamı ::;ehe 
noktai nazıırı veya bir ha bebi burasının tayyare en 
<liseyi ulakalı bir makama tHistri merkezi olmasıdır 
bildirmek, yahut gazele Diğ'er bir kaç yerde tayya 
ile neşrellirmek içın )' U re fabrikaları varsa da bu 
~ mulıl>irisadık ,, imz:ısile, derece toplu ve ehemmi· 
yahut jrnzusız mektuplar- miyetli değildir. Bunun 
ıa uildirir ve kendııerini 

daima saklarlar. lluııuıı 

a~ık ve sarih manası "jur
ualcıhk ,, tır, fıtııe ve fo
saltaıı !.>aşka bir şey de· 
ğil<lir. 

Hakikat bildiğimiz ve 
lspalmu mukltdir olduğu· 
muz bil' şeyi yazmak, söy 
temek veya ilgili bir yere 
duyurmak isterken - e-

için oralarda bu derece 
geniş mikyasta hava hare· 
kalı yapm~ya lüzum yok 
tur. 

Fransadaki 

ğer samimi isek - perde 
arkasma gizlcnıu~e ne lı.i 
zum var 't llunu a"°ık im:t.a 
ile veyahut bizzat söy .e -
mek, mertçe ve insanca 
IJır hareket olur. Ak.si lak 
dınle ihbar cdı1en bu va
kıa ya yalandır, yatı ut ifti· , 
radır. 

Alman kuvv111i~ rini:ı yeri r> i 
ltalyanlar alıy Jr 
Londra A. A. - Fran 

sız hududundan gelen ha· 
bcrlerc göre, Bordeaux şim 
di tamamiyle İtalyanlar ta· 

1 

rafından işgal edilmiştir. 

:.. Dosdoğru bilinen bir yol· 
suzluğu a~ık~a kouuşrnak 
la memleket ve ccmıyet 

ı~in fayda vardır. Fakat 
herhangi bir vatandaş uil
diğı veya öğremliği lıir 

vuli:ayı mcıısuv ol<Juğu ce· 
.nıı)'etın faydası ıçın lilzım 
geıaıgi liekılde söylemek 
veya matuuatlu duylu·mak 
isuyoı-sa ve l>uııda sami -
mı ise ka.raıılıkJan'u sak
h.ıuarak kendini gizleme
ğe ııc lıacct 't '-'amımi bit· 
val'1ıı<la~ gil>ı meyd!ma ı 
<;ıknıalı a~ıı~ .ııııııa ve U\~ıı~ • 
yürekle bıh.Jiği ııi söylem~ ... 
Jidir. 

lluııu ~alışırsak yurd 
jçiı~ dnlıa faydalı ve daha 
ideal bir vatandaş oluruz. 

s. 
UIH ÇOCUK LKU\ U\ ı\ 
lJÜ~hHEK. !JUGl..JLUU 

Hacıduı muş Bah~eleriıı 
~den bırwde Alı Nasraııın 

8 yaşJarmdaki oğlu incir 
ıığacına <,tıkarak incir yerken 
muvazeı.csiııi kaybı.,'llerek a· 
ğt.cııı «lhndtki kL) uya 
uü~IüL§ ve_ boJlulp.ıuştur~ 

Soııu kalan Almanlar da 
Sovyet ceblıesine gitmişler 
dir. Almanlar tam tachi 
zatleriyle l'ari:>i'do terkel· 
nıeklc iseler de atılacakları 
müstakbel maceraya ka~ı 
büyük bfr şevk gösrer.ı ek 

tedırlcr. Hintli çini ile Fı ansı: 
Afrikasındaki s•m istikşaf 
lar Puris"te l>iiyük bir ula 
ka ile takip edilmektedir. 
!:)öylcndiğmc göre İngiliz 
ve f raıısız Hudyolarmın 

(neşriyatı diger kaynaklar 
tlaıı veril~n haber:crin sılı· 
halı hukkmJaki şüpheleri 
arttırmaktadır. 

SANAT l\1EKTEl'LEldNE 
Gİlli\lEK IST11Ei'\LEH. 

Sanat okullarında ye· 
ııi ihdas <:dilen elektrik 
şiilıesine girmek istiy<·ıı 
orta okul ınezuıil.trile li
se birinci ve ikiııci sınıf 

talcbçleriııiıı 1\laarif mü · 
düdüğüne rnüracaatlan la· 
:llnıdır. 

) aşı 19 dan büyük o 
tanlar kabul edilmiyecek
tir. 

eşriyat ~liidiirü 

Selim \:ELL.:ı.'\K 
~.li.~. Malbawlı Aııluk,v.a 

ı: . TENJGt)ıç 

Doktor Nihad Posta nakli-
Eroğııl yatı eksili-

Hastalarını hergün sa 
at 15 lem sonra Affan 
caddesi Polis ~lerkez ka
rakolu bitişiğindeki mua 
yenehanesinde kabul ve 
tedavi ('der. Pazar günleri 
fakirlere meccanen bakılır. 

Gecenin her saatinde 
yerinde bulunur. 
FATURA VEllMEK l\l EC 

llUHlYETl 
Antakya Vilayeii I• iat 

Mürakabe Komisyonu He
isliğindeıı : 

Komisiyonurııuzun sa 
tış fiallarını tesbit ve ilan 
ettiği yiyecek, içecek ve 
giyecek maddelerini : 

1- Fahiş fiatlarla satan 
veya satmaya te~eblıüs eden 

2- Yapılan miibayaat 
mukabiUnde kendilerin· 
den farura istenildiği halde 
vermiyenler, 
3- !Sahta fatura veren· 

ler, 
4- Muvazaa yolilc satış 

yapanlar, 
5-Ekmeklikten şikayeti 

olanlar, 
Hakkında sayın halkı· 

mızın hergün sabah saat 
yediden 13,30 a kadar 
Mıntaka Ticaret Müdürlü 
ğünün 51 numaralı telefo · 
ııunu vs civaı·d iki emni 
yet ve zubıtaı belediye ka· 
rakollar na derhal telefon· 
la vaziyeti bildirmeleri rı· 
ca olunur. 

ÇlVl !:s.\TlŞl 
Vilayet Fiat .\lürakabe 

Komisyonu Hiyaselindcn: 
V ıtayetimiz ve mülha 

katııım acil ve wruri ilıti· 
yacını karşılamak uzere 
getirilt>n çivi erin tevziatı-
na başlunıımıştır. 1 

~luhtelif eb'atla bulu
nau çivılerin beher kilosu 
100 kuruş olarak lesbit 
edilnı ıştir. 

Çivı ihtiyacı olanları:ı 
bir dilek~ ile vilayet rna· 
kanıma ve alacakl.trı vesi 
ka i'o Anıakya'da Cumu 
p..ızaı·ınua .L'\urı ı\lli;Lıl{ ve 
lskemlcı un'da Selim ).ıi· 
maz mağazalarına müra· 
caat etmeleri ve lesbit edi· 
leıı fıaltmı fazla s.ıtarılaruı 
cezalandırılacağı ilan .olu· 
nur. 
LAı\lUA CA~ll F1ATLAIU 

Vııayet Fıal ı\1ürakabe 
Komisyonu Hiylli:ietinden : 

1- Vılayeliıııiz ve 
mülhakalınuı IJir aylık ih
liyal'llll karşıluaıal~ üzere 
gelirden lfüııua _ şişelerinin 

a)dlizinesi 120 kuruş, 

b)perukende lfınılm şi· 
şesinın beheri 12 kumş ola
rak lcsuit edilmiştir. 

c) Antakya\la satış 
yeri Cunıda pazarın<la Nu· 
ri ı\lıslık, lskenueruuda Se 
lim ) ılmuz mağazalarıdır. 

2- ) ukarıda teshil (;,'(İİ· 
loo fı.ıt.arJ.rn i,ızlw;wa sa 
tış kanuııi takibatı m iis 
~uıc.lir. 

• mesr: 
P.T.T. MiiJürliiğiinden 
Aylığı 40 lira muharn· 

men l>edelli Antakya -Sü
veydiye arası yevmi oto 
posla nakliyatı açık eksilt 
meye çıkarılnııştır. 

:\fovakkat teminat 36 
liradır. Talipler ticaret oda 
sına kayıtlı ve okur ya
zar olacakltr. İhale Hatay 
P.T.T. l\liidiirlüğünde 22-
8- 941 cuma günü saat 9 
da yapılacaktır. Şartname· 
ler mesai gün ve saattlarııı· 
da Müdüriyet kaleminde 
görülebilir. 

* * * Hatay P.T.T. ::\1üdurlü· 
ğ'ünden 

Aylığı 150 lira muham
men bedelli Antakya -
Kırıkhan-llassa ::ınısı yev
mi oto posta nakliyatı açık 
eksiltnıeye çıkarılırnıştır. 

~luvakkat teminat 135 
liradır. Talipler ticaret 
odabına ka} ıtlı ve okur 
yazar olacaktır. lha\11 Ha· 
tay P.T.T. ~1üdü lüğünde 
22-8-941 cuuıa güııii 

s:ıat 9 <la yapılacaktır . Şart 
numelür mesai gün ve sa 
atlarında .\1üdürıyel kale
minde görülebilir 

* * * P.T.T. l\ludürlüğıin<len 
Aylığı 23,50 lira mu· 

hammen bedeılı Antakya 
Süveydiye ara:sı haftııda 
üç defa l>cygırle posta nak 
liyatı aı;ık eksiltmeye çıka 
rılmıştır. 

Muvakkat teminat2 l , 15 
liradır. l'al ıpler ticaret oda 
sına kayıtlı ve okur ya:1.ur 
olacaktır. İhale I L.ıtay )'. 
'1.T. ~lüdürlüğünde 22-
8 - 941 cuma gıiııü saat 
9 <lu yapılacaktır. Şarln..ı
meler mesai gün ve saatla 
rında :\lıidı.irıyet kalemin 
de görülebilir. 

* * * Hatay tP.'ı.T. Müdürlü-
ğiiııdcn 

Ayıığı 1 JJ lira muharıı 
men bedelli Antakya-
1 ley haııiye arası yevmi 
oto posta nakliyatı açık ek 
sillıneyc ı.:ıkur1 ımı.,tır. 

~luvaklrnl temı.ıatf JJ 
liradır. Tulıpler t carct 
ouasm..ı. kayıllı ve okuı1 

y.tzaı· olacaktır. İhale Ha· 
tay P.T. f. 1\ltidürJLiğüııde 
22 - 8 -941 cuma günü 
saal 9 .da yapıl.ıcalclıl'. ~art 
ııaıııeıer mesai gün ve s.ı
atlarmda Müdürıyet kale
mimle görüle ilır. 

* * * Halay P.J'.T. ı\Hidürlii· 
ğüııu,M 

Aylığı lJ4 lira muhaııı 
men IJbUdcıli .Atıldkya - ' ı 
ı .ıyladağ arası yevnıı.otopo 
La nakliyatı uı.:ıl< eksıltnıe
yc ~ıkanıınıştır. 

1\luvakkat teıııiucll 93,60 
liradır. l'alipler ticaret 
odmmıa kdyıtlı Vcl okur ya 

1 zar olacaktır. llıale Hatay 
i . .P.l'.'l'. Müdürlüğünde 22-

üalık of' 
zaueJe 

Hatay D:;rıa~ 
.Mazi oııı o~ 

da avlanan bııd 
zineye ait yUZ 
senin 1,9,94~. 
31,8,942 t~rı ~ 
bir seıwliğ• ıı~r· 
ya konuınıuŞ t 
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