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Abone flll' arı : 
Dahilde ylllıöı 5 lira 

... Yabancı memleketlere 
8 Ura 

lllnlaran h•r•kellm•
•lnden 5.kurut alınır. 

Oorat peflndlr. -
aana ge9en aayılar-

10 kuruftur -lar .&e ay a • • SAYISI 2 KURUŞTUR 
J ı Ç l l 1.!11-ir Fııa~ı !Almanlara görel Harp sonu 

h Z ilk b m nasebetıle Alman or Ju- ~diinyası için 
İNGJLlz HARIC1Y ı: l\A· U 

/) • ZIHI TCHK MlLLLflNE 
zin Varmizin rigase irtde BIH ~11c 'AJ YOLLADI su için geç ·ı-

iop/ k • Beynelmilel Izmir l'u· k anan OmlSfjOn progra arının açılması lllU118St!be-': mez f"m 
'1zz11 Qfl.tlhaf/arznt fespz'f eff • tile İngiliz Hariciye lazırı tur Eden dUıı rad~ o ile Türk Y 

30 ı\.. t B . c b datılı b'US os nşkunıan ı ra saat 15 te başlıyacuk milletine lulauen ir me- Radyo "azotesinden : 
!ıeai .k rnevdan mulınre· ve saat 17 de sona ere· saj yollamıştır. Rus kaynakları, Volg.l 

b nın19 ldö ·· u k · ' Ed b · d da S t l' d u ~ll r uncu ~ı nuı~ı. cc tır. Gece bir fener ala ' en u . mesaım a n sonra ovye \usya a 
b1:tıu geçen yıllara nıs· yı yapıluc.-.ak ve ovvolcede böyle bir zamanda fuar e:ı büyük nehir olnn Din· 
"" daha parlak daha açma ı nek d ·· 1 yepe ·ıı Al y k ş ~nlı \'o d· h l k tı· haber verdiğimiz gibi Tu· .. n n a ar guç o - n nıan aya at l 
"<ll\1.. a a ıare e 1 •• t ı· r duğunu tebarüz ettirdikten on kuvvetli bır _müdafaa 

li\l .lü.nufl"'ktır. ·ı·ork ı"stı· k· ıızm o e. uıde HuvaKurumu C l 1 ,.. \ q -.q f sonra , başla ümlıurrei - ıattı o aca5mı ve •l lman 
\(ı llıUcadel · · f men aatıne büyük bir ba· simiz İnönü olduğu halde ordusunun bu nehri ger·P-
e el~ olan bt·ıyüeksım(~ı .. şereil lo verilecektir. r-, ı~ı . g ınun y Bu •· b 6 Ankarada Türk dovlet a- miyeceğini beyan etmişler 
ile k Inüna ıp bir şokil . sene 1 ayramın damlarile yaptığl temas · dir. Bu iddiaya karşı Al -

Şli\lDIDEN TEDDlllLEI 
ALMAK !ÇIN LO~DHA 
DA BiR KONFEllA S 

TOPLANACAK 

Londra 20 A.A -
H a l c n işgal a\tmdL 
bulunan devletlere har 
sununda yopılacnk yardın 
için Londrada lıir koııf~ 
ram> toplanacaktır. 

Bu konferans yalnı 
harp sonu vaziyetini d6 
ğil, ayni zamanda dliny 
istihsalfllını arlbrmak içil 
neler vapılmısını nıüzakc 
re edecektir. 11~ Ut O.nmnsı için huzır- uy.~ı bı~ hu~wnyeti de, staj !ardan sitayişle bahsetmiş man kaynakları da şunu 

ttı r<ı b· Şu b l muddetıııı dolduran Tuğ- ve o zamandan bugüne l .ı· Al akladır . nmış u un· bay Şukrli Kanatlının Ge SÖ} enıekleu.ır. m.ın or· y · kadar birçok şeylerin do du.u, kendısi için geçil • Müttefikler şimdi işg 
lıoıp· Uffuına ııro.,ramım nerallığa terfi edeceğidir. ğiştiğioi söyledikten sonı-.ı. 'ınez bir ırmak mevcud altında bulunan devletler< 
ıt ;~ et:n ek ıızere "dün sa llataylılurın çok sevdiği demiştir ki : ol ınadığını bildirmektedir. harpten soıır a göndrrilmcl 
llı1ın deyalinıiz Şükrü Sök bu değerli ve mert uskeri " - Fakat her şeye Cenupta Alman taarru üzore dünyanın bir<.;ok yeı 
ta~ısuerın reısliği altında şimdiden tebrik eder ve rağmen bir tek unsur de zu biraz -.·ava<ılarkcıı, Şi- lel'inde ham madde stokl, 

anau k k d' . . .ı "' tallı oıı~ısyoa, prog en ısıııe dahu parlak bir ğışmeden kaldı. Bu da Tür malde ve Leningrud istika rı vücude getirmektedir 
~er~n anı.\hatıarını müza iı;tikbııl temeuni ederiz. kiyeniıı herhnııgi bir teca· metinde gittıkçe şiddetlen ler. 
hıı 

10 
v ll)Spiı eyloıııiştir. !la her aldığımın göre vüze karşı hazinelerini ' mcktcdir. Bugün ı ovograd YA !llM ~!iL Y O li ZA Y IA 1 

lan, Plıuıtıda alay Komu- 30 nğustosta gerek şehri· muhafaza etmesidir. Bu, şehrinin de :ıaptedildiği Stokholm 20 A. A. -
İsveç gazetelerinin yazdı· 
ğına göre, Cenuptaki Hus 
ordusu, Dmyepcriıı şarkı 
na çekilirken, yarım mil· 

' ' i!:nıu· "zd 1 ll Tilrk milletinin ananevi ''lUıı ıyet v~ Maarif mı o ve ı~erc { atayın haberi gelmiştir. 
"'·ın Urlerı I llrk lla\1a Ku d:ğer mıntakalarındakı· kahramanlığının esasına '" .. ıu Diğer taraftan neşredi-
Yilayet buşkanı ve Parti garnizonlarda Komutan dayanmaktadır. " len Alman resmi tebliğin· 
tı \la l idare lleyetı azala ve Subayların da terf ıi Ticaret Vekilimiz lzmlrdo dP. cenubi Ukraynuda ve 

l'esı~zır bulunmuştur. beklenmektedir. lznıir 20 A.A.~ Buru· SovyeUerin oaııdch mU-
lıı.rll g~ıt edilen mıuhat- llayram programını da bulunan Tıcaret .Vekili lıim köprü başlarının seri 

yon insan ve muazzan 
malzeme kaybetmişlerdir. 
llu kayıp bütün Hus ceplı tı~·İltıi b re, lıuyrarn mera- kati şeklini ahr alı:ııaz .MUnıtaz Ökmen dün lz· Alnııın teşekktilleıi tara-

, 
u sene öğleden son neşredeceğiz.... mir .Fuarımia tedkiklcrde fından sıkıştırıldı(,rı ve şi • 

1 b l t 
l\ı·· t Ok sioin muvazenesini sarsuıı, 

j hC • . u unmuş ur. n unı nz ~. malde lecrıd edılmiş olan 
•• elj 11e mi/e{ lzmir men lzmıre gelmek üzere Rus istilıkUmlarma da şid· tır. 

f 
Maııisadan geçerken Akhi deUi taarruzlar yapıldığı _=:;_u_N_u_K._l_l\_A ____ ~ 

l~ı:~llıit . uarı dün açıldı sarda keııdısinı karşılıyaıı bildirilmektedir. 

b.~a·ıı hıo A. A. _ ı·ıe lar arasında bulunan uzüm B [ imanlar r \l mebuslar, generaller a n ar a ı' \ıarııkuyatunızda olgun 1 til c c a r 1 a r ı, U z ti 
u ve ecııe >i konsoloslar ol 

~hı<:lır.·ı olun ı ı ınci maliyet fiutlarının yilksek MACAR-· ll0J11!.N !\lÜ· 
• 11 eı ı ' duğu halde Fuarın ".Lozan,, " tırı 
8 

zmir Fuarı olduğunu iı.ııh etmiş er ve .. • A5EBETL.Ull i\.GlR· 
l~ a ill\l 17 ktıpısına gelmiş, burada 1 f k 'tir.\ \.'ll.ıQ de açılmış üzilm ere ıat onurken bu LA;>TI 

"(l -ı ltl'·" Beıedı ve H.cısı bir nutuk ·t·ı 1 lt\i.~tı1'% huık"'~a~iminc ıv ., mm ıuı1.arı ı ı >ara a ınrnu ·cenevre 20 A.A.-Bu· 
ı~, r. 1> ışfü·uk eyle- söylemiştır. Beledıye Rei- sını istem1şlerdir. h 1 •lr 

1 
ou 

1 
u ,· d k . u 

1 
raya gelen abcr ere göre 

ıtı111 J<ı.tıt ıı nase\Jetle sın en sonra urs ye ge· ~u hususta temaslarda bulun 
1 i 'i un b ı ·ı·· V Macarır,tunla llomanva ur.l i\~ı:'t lıllıac· . ~şa doııatıl en ıcaret ekılı l\lünıtaz mak ilzore iizUm tUccarlurı .ı 

\ 
U. b <>Sa 

1
• 01 d 1 k d · · l · d sındakı nıilnasebat gıtdik · 

~ . ir . .ı: uar sahası nneıı o )lr nutuk irad nııı en ısını zmır e gor 1 ti. &elııı gibi süs • etmiş ve kordclayı kese· ıneleri arzusunu güoteroıı ÇC •ğırlaşmaktadır. Hudut 
~ \~t1ıııa<t Vekil' rek Fuaıı açmıştır. Fuar, Vckillo görüşmek için taki askcl'ler birbirıne ateş 

il ı , ıuıiz yanın in:,,m kalabahğile dolup üzüm Ukcı:marından oır açmışlardır. llu milsnde-
't\ e llt.:lediyo Heisi taşmaktadır. heyet yamı ızmıre hareket me~er wttikçe vahim uir 
vllh-ıı edecektir. .şekil almaktadıı. ~lacar1ar 

.,,,, .. p .. k. . ~ l• UR gece l ye kudur yükselerek dük· cenubi Transılvanyanııı 
~~ı111lQ.r da· ... [ kanların ıçine ğirmiştir. Macaristana terkini açık~a 

l ~CAK ~l . 1/ ag m UT Q T . Zarar pek azdır. istemektedirler. 
~ll.t ~U ~~F ... \.:l!.K fl~A~~~ YACA.. ŞIDIJE1Ll YAC- Civar kasaba ve 1 öy· AMERLKAUAN HUS\'AYA 
~~ l:tıtı~tıı:ıtos Zu~~;~~ MUHLAlt MAHSUL ı<)N lerden gelen haberlere gö· BC:NZlı'-1 GÖ.'.Jl)ELULLYUll 
ttı t~ ,,asebetiJe D vay <;OK. FAYDALl OLDU re, her tarafta faydalı yağ TVKYO 21 AA.- U.N. 

'

\ .,aıı ı unııu nıurlar yağıwş ve bilhas· 
· ı. 1li.l""t 1 ttcak ıncrası·- . J.)ün öğleye doğru Qeh · B. bildiriyoı·: Asabi ~ıuıoun 

l'i. .,"' n "' sa l::;keııdcrundu el l çok şid. " -
..\} \., u a11 lı n~nııı iştirak rımız.de lMşltyan yağmur ·detlio muştur. Bu nıevsımsiz gazeleı;inin yazdığın.ı gü-

\ ;tjı.,l\\lltni eyet Beçiırn· t" kısıı fasılalarla bır S<h tt.ın re 3 ü Amerik~m 2 si 
(;,;'ll , n\ccı· ış ır f \ d . yağmurun geç kalmış \k 

l "'lt ~. %cuıh , ıs ııuınırıa aza ev.un etrnış ve lıa· d Sovyel crc::ınısi olan 5 va· 
11
4 

''l ... e arı ıııabsulu ıle zeytmkr ~ il~/% ~llU.r K n abıasmdan va oldut'çu sermlemiştır. ve mcyva ağaçları ıçin pur tayyare benzim yük 
U:.ı iillli • 1~ra ay, CUnı Yağmur gece birdcnbi ıu olarul· Vilmlıvostoka.lıu ·~ "'ll'" nrt çok fuyd .. dı olduğu bil-~ k l 1 Uatıau. . ısı adına re şiddetlenerek sabaha diı ilmektedir. rcket etmiştir. 

~ llat\jı:ıta~laıı h ll<..laıı ınüte kadar sğunuuk halındc yağ Valimiz bu . lıah er . Ayni gazett1nin yazdığına 
tı.l~ 3

0 
Ş\:hrıı:l~~ 27 J\. mış ve sokaklar dağdan keııden şehri doluş..ıral\. göre 11 vapur daha yine 

~<lı., LUğuatosta en haro l gelen kum, çakıl ve taş· vaziyeti tetkik etmış ve benzin yUklti ulurük ydl ın 
uıunuC;..ı.kt Dum}u ıarlu dolmuştur. llazl yer- Harbiyeye de uğrayıp su dnHusyaya harcl\.el edecek 

ır, lerde seller yarım metre· beııdleriııi ..teftiş eylemiştir, '\.ir. 

, 

78 BlN ESiR DAllA A 
Dlllı.H 

man orduları Uu~kuma 

danlığınm f evkaHlde teul 
ği: Gomelin ~arkında ku 
vetlerimiz laı'Ufım.lun yaı 
lan <;etin muharebeler n 

ticcsiııdc 17 piyade l m 
törJü 2 zırhlı ı ha ıa 
beş tank tümeuı ınıha 
dilmiştir. Hu muharebe 
10l·de 78 bın dsır alınnıı 
144 top 2.JQ zırhlı tl'e 
ve dana birçok harp nıa 
eemel:'i iğtinam .;,dilmişt · 

Oddaada bır gemi dah 
b.ıhr1ld• 

Herlin 21 A. A. -
D. f". B, ı\jansından : 

Alman bonıbaııılrnr 
mun tuyyurelcrı Odes 
L.ıir <l.th.ı l>oıııbanlını 
cdcrel{ 6 l>ııı tonluk 
tıc..ı.rot gcmis.nı lmlırıı 
diğer bıri 6 bın diğeri 

bın lonıuk ıki gemiyi 

hasa!:!l ~ğrnttuışlardır~ 



Bakıp gördOzço 

Bıı meslek 
f ~ragat isi er 

1-Bir arkaş anlatıyor: 
~Karım evde.fena baldo has 
la . . Doktordan aldığım 

( reçete elimde, dolaşıyo· 
rum. EczaCJnın birinde 
ilaç mevcut dejtil. Öbürü 

l yemeğe gitmiş Ye bir saut 
sonra gelirmiş. . Bir baş· 

~k:ısına haber gönderiyo
runı;şimdi yemek yiyo· 
rum bir buçuk saat ~on· 
ra gelirim diyor. Evıle ec· 

. zanesi birbirine okudur 
yakın ki, bir buçuk snat 
beklemeyi icabettirecek 
ortada sebep ) ok. 

2- ): mc bir nrkudaş 

ruılatlı: Elimde bir reçete 
var. Eczahanenin birine 
soruyorum. 11 lira 25 ku 
ruş; bir başkasuıa gidi-

• yonım. 445 kuruşa yapı 
yor. Aretda ne yakın .lıir 
fark var değilmi'! 

llu arkadnşları dinle· 
dikten ~sonra dti~UndUm 

·ki bu memlekette çok defa h 

esefle şahit olduğum ve 
ya işittığin bö~·le bir stlrü 
vukalar olmuştur. Dok· 
tora koşarsınız, tavlasını 

bırakmaz. Eczacıyı bulur 
suııuz, sizı hır buçuk saat 
sonra va utnr. Bn i ile di· 
ğeri ~ırasında ultı liı a ı:;ek 

lsen kuruş gibi bir fark 
ıuhur eder. 

.. 

lcabınJa bir doktor 
yemegını, u~ kl sunu ve 
halta daha mühim işleri
l'i bırakarak bir vatanda 
şın .hayalım kurtarmaya 
koşmalı.. Liizunıu anımla 
bir ecuıcı oıtişığindeki e· 
vinden değil daha çok u· 
zak bir yeden kalkıp bir 
yurtdaşa Haç y1-tiştinneli 

dir. 

Yine bu mesleklerde 
eczacıııın veya doktorun 
kendisinden ziyade düşün 
nıesi lazım gelen vatandaş 
larıdır. Hu münevver yurt
duşlardaıı biraz daha fera 
gut istemek h·ıkkımızdır. 
<;üııkü bu meslek lor fera · 
·gut ister. ~ 

}. GUH~U:t 

ZelJlinqağı 
lllHACA] l DUHDU· 

HCLlJU 

Ankara - Ticaret 
, ekfılcti zeytiny<1ğı fiyatla
rımn tez yüdünü ve istilı 
sal fiyatlarım nazarı itiba 
ra alarak yeni mahsulün 
idrakine kadar zeytinyağı 
ihracının durdurulmasını 
kararlaştırmış, alilkudarla
ra bildirmi~tir. 

llu sebepten lisans is • 
ı tihsali hususunda vuku 

bulacal talepl r ycuiden 
.J.>ildirilincc~ c k, dar isaf 
lurımayncaktu 

T. H. K. Balosu 
Mevsimin en kibar, en eğ

lenceli ıbalosu olacak 
30 Ağustos Zafer Bayramı nıUnasebetile Kurumun 

Fahri Başkanı Valimiz Şükrli Sökmensilerin yüksek 
himayelerinde Kurum menfaatine verilecek Balonun 
hazırlıkları ilerlemektedir. 

Turizm otelinin b:ıhçesinde verilecek olan bu balo, 
mevsimin en kibar, en nezih ve en eğlenceli balosu 
olacaktır. 

Balonun fevkalade eğlenceli olmusı için büyük fe· 
dakarlıklar yapılmaktadır. 

Biletler bugünden itibaren S!ltışa çıkarıımıştıı-. 
Hem çok eğlenceli bir ge<'e geçirmek ve hem de ha· 
va hakimiyetimizi temin eden Ha\·a r'-urunıunu ynr· 
dmıda bulunrn·ık gibi iki bliyük fm;atı ka~·ırrıı yınız. 

Biletler iki liradır. 

Bölge atış miisabakaları 
23-24-Ağustosta fuar müsabakaları 
30-31--Ağus,osta da atış bayıamı 

yapılacak 
Atıcıbl Federasyonu 1941 yılı faaliyet progr't mına 

uygun olarak bölgemizde iki büyük utış mtltiabakası 
tertib edilmiştir. 

ı - Birinci mOsabakada (50) nıetr~ mesafodl! cerh.!· 
bi lı.trp ttifoği ile yapılacaktır. ı işuu vaziyeti y l.ırak 

-desteklidir. 
A ~lüsub.ıka) a herkes girebilir 
l3 Mtlsabak·ıya girmek için 5J kuruş duhıılıyc 

vermek lazımdır. 
C- )lfümlııklar üıt mü~ubaka , tı;ıınd.ın ha~k t hY 

r.ca (3) kuru~ fı~.}k be leliııi vcrorck hiı lecl'ill>c atışı 
d,t y .ıpal>' l :ı·~ct. 

U- lfu şartı : Hiç l.ıir mermi ondan nş:ıgı olnıı· 
yacaktır. 

E-Birinciye, ikinci mevk, ikinciye u~~liııcii m vki 
gidip gelme bir lzmiı furı bileti \ erıluc .... ktir. (Gc;üncü 
mevki bileti kaz:ınan üstünü verdıği takdirde bileti 
ikinci ile değiştirilir.) 

2-- İkinci müsabaka Zufcr bayramına raı:ıllıyan 30 
31 ağu~losta yapılacakıır. llu müsalıal,.uııuı ünvanı 
(atı~ lıayrumı)d.ır. 

A- Tüfek : ecnebi harp tcfeği-\l&>uft•, 50 md· 
re hedef: Daire hedefi-nişan vaziyeti: Yutarak des
tekli ifa şartı: Üç mr.rnıide isabet edecektir. 

B- Duhuliye 20 kuruş 
C- Birinciye bir hatıra mtikfifatı vcrHuccktir. 
Not: Müsabakalara girmek isteyenlerin atış günle· 

dııe kardur Bölgeye mUracwıt ederek adlarını yazdır 
malun ve duhuliyelerini vererek makbuz almaları 
Iazımdır. Atışlar makbuz ııumarnsı mucibince yapıla 
caktır. 

Dikkat: Atışlar 23 ağustos cumartesi gU 
ııü suut 15 <.le l>uşlayacak ve 

crll1:>İ pazar g!inü de ayni S4.Latlc • devunı edecektir. 

Megva satılacak 
Kıymeti rnulınrunıenesi 

Lirc1 Krş Cinsi .f\likturı .Mülahaı.at 
2061 5~ Portakal 412300 Adet 3597 adet ağaçt 

52 2J l\.landaiine L45tJ ,, 53 ,, " 
519 Zcytmtane~i 10380 kııo 1891 ,, ,, 

93 Gurdanesi 4650 ,, 215 ,, ,, 
): uk,ırıda cins ve· miktarı yazılı Vakıflar köyündeki 

malı ulıer ac.:ık arttırma ile satışa ~·ıkarılnııştır. 
1 alıp olanların yUzde 7 ,5 lcmmatilc birlikte 26,8,941 

salı gunü s.ıat onda Defüm1ar!ığa müracaatları. 

Y.EM Tll' lllH HUS Avcı 
TA!HESl 

Moskova 21 A. A- Kı 
zıl Y ı dız gazetesi y~1yor: 
)'. < ııi tipt lıır ~ovyet .tvcı 
tayyaresi cephede vuzıle 

~muk Qzercdir. Bu tuyya-

ı cşriyat M Ud ürü 
-'elim ÇtLEi\K 

C.H.P. l\lall.1üsı Auta~va 
~ ................ ~~ ... -
re buyilk bir sürntu ma'ik 
o1up lnıvvcllı .silahlarla 

mücehhezdir. 

Posta nakli
yatı eksili-

• 
mesı: 

P.T.T. ~liiJUrHlğUnden 
Aylığı 40~lira muham 

men bedelli Antakya-SU
veydiyc urası yevmi oto 
posta nakliyatı açık eksilt 
meye çıknrılrnıştır. 

ı\1uvukkat temiııat 36 
liradır. Talipler ticaret odu 
sına kayıtlı ve okur ya
zar olacaktır. İhale Hatay 
P.T.T. MüdUrlUğUnde 22-
8-941 cuma günü saat 9 
da yapılacaktır. Şurtnume 
ler mesui gün ve saattlarm
da MUdüriyet kaleminde 

1 

gfüUlebili r. ı 
* * \ 

llatay P.T.T. ı\Iüdürlii• 

1 ğündeıı 

Aylığı 150 lira muham
men bedelli :Antakya -
Kırıkhan-llussa arası yev
mi oto posta nakliyatı açık 
eksiltoaeye çıkurılımı~tır. 

Muvakkat teminat 135 
liradır. Talipler ticaret 
odasına ka)ıtlı ve okur 
yazar olac,tktır. İhale lfu· 
tay P.T.T. ~1üdü~lüğündc 
22-8-941 cuma günü~ 
saat 9 da ynpıiucaklır. Şart 
n,uneh~r mesai gün ve sa 
atlarında l\liidiiriyet kale
mine.le görUlebilir. 

* * P.T.T. ~hidürliiğü:uleıı 
.\ylığı 23,50 lira mu· 

hammerı bedo li Antakya 
Si.ivcydi) e arıısı haftada 
ii~ d lu beygtrle posta nuk 
liyatı açık eksiltmeye çıka 
rılmıştır. 

Muvakkat teminat21, 15 
liradır. 1 al ipler ticaret oda 
sına kayıtlı ve okur yazar 
olacaktır. İhale Hatay P. 
'l .T. l\lüdürlüğünde 22-
8-941 cuma günü saat 
9 da yapılacaktır. Şartna
meler mesai gün ve saatla 
rında ~lüdüriyet kalemin· 
de görülebilir. 

* * * ı_J • 1> 't' ·ı· '1 ·u·· ı .. ı.aluy t . . .. l~ u ur u-
ğündeıı 

Aylığı 1 )0 liru ınuhanı 
men bedelli Antakya-
lleyhaniye :arası yevmi 
oto posta nakliyatı açık ek 
::;iltmeyc çıkaıılrmştır. 

Muvakkat teminat ~90 
liradır. 1ulipler ticaret 
odasına kayıtlı ve okw
yazar olacaktır. İhıılo ifa· 
tay P.T.T. ~lüdürlüğünde 
22-8-941 cuma guııu 
snut 9_d:ı yapılacaktır. ~art 
nameler mesai giln ve s· -
atlarında i\llidüriyct kale· 
minde göriHe ilir. 

* "' * Hatay P.J'.T. MUclürlü· 
ğündJn 

Aylığı 1J4 lira nıulıanı 
men b&dde.li Antakya -
Yayladağ arası yevmi otopo 
ta nakliyatı açık elQiillrne· 
ye çıkarılmı~tır. 

~luvakkat teminat 93,60 
Jirudır. 1 al ipler ticaı et 
oda::ıına kayıtlı ve Okur ya 
zar .olacaktır. ihale Hatay 
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