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'11tıet.,(~:ııe;;--~---:-----~:::---:~-----~n~S~A~Yl;Sl~2~KU~R~U~Ş~TU~R~--iiiiiii--iiiü 
iLMl\Ny l <ını11. Çörçile Rus11ada ===ı s,-1 ADVl\1\1 AA.J ;"E: il ~L- ~ 
l lhiı ~"'\CAKLA FAHRi HUKUK DO,(. BÜYÜK MANEVRALAR 
lafyad· 1~1 ·111 IG Rı TORLJ ÜNVANl VERJLD1 OLUYOR 
~ki akı A.nı . A. A. - Röçesler 17 A. A. -
.. , .. taı·'ıeırıııı blo'~·erıkarı. ala .. 1 ·ı B Bern: 16 A.A.- Is• .. ~ " ngı ız aşvekili Çörçile · tıiıı le ltalyaıı e. dılınesi R'' vıçre gazetderine gelen 

h k oçe~ter üniversitesi tara h b 
lık b vessuı . u llrneıi- a erlere göre Sovyet Rus 

ar 1 cttı"' fından fahri hukuk doklo· b 
fil ba C11etj b"klgı .ltarşı • ·· yanın irçok yerlerinde 

Pi " ru unvanı verilmiştir. Üni •oyt .. 
11 

et ·~5 ..... 1 
he.nıy_ordu. · . Tank, tayyare v~ parac:üt , .. , b versıterıın r !ktörıi. bunu y 

Yarı h llıernekıe . ıc; ır şey radyo ile lngiJtert>ye bil· çülerio iştira':i)e büyük ma 
bir k ıırel .. ı·ııı· ıse de ltal 1 k d l ıy ın fi dirmiş; Çön;il de kabul et nevralar yapıma ta ır 
tını llıetj y k 1 

en lıiç tiğiııi yine radyo ile Anıe MÜTHiŞ BiR SiLAH 
ı · evcud 1 o tur ç·· 11tıırıınarn talyan · d .. u~- rikaya ilan etmiştir. Londra 16 A .A.-Bel 
ta it t-sj A 1 ovız R k ·· d ki yakın bir zamandı in· aıy d l'\(l} .. 'k e tor ra yo ile so .. y· 'lll'· a arı "rı alıla-d ttaıı1n Para k lediği nutukta ezcümle de gi)iı kuvetleri Almanlara 

,o tı Al 
1 

esas'-' çe mek miştir ki : " Bütün kı,lbı·· kııırşı yeni bir sil5.h kulla· 
BıtS!i.;1 led'ır lllerıya .n. vermiyor 
at p• dk-' Arn ,'"k•çı 11 de bö mizle sizinle beraberiz. nacaldardır. Bu sHahı 24 

11 ı ~ı 1 au111 1 Y Sizin medhu senaya ih· yırşında ve halen zabit bu 
)'NA~t~ dolar v~c~ı 142 ta·lıya • tiyacınız yoktur; çünkü za lunan bir Kem briç talebe 
" 1 a~, d:\ "'iman drnı Yon man bunu pek ala ve sü· si keşfetmiştir. 
nifl . tıı\ını· ' ll'l/ . Ya aki ala 

510 ııı ed rıııly0 d ratle yapıyor, Amerika si Bu silah Alının zırhlı 
eot ~,,· J tlın<'kt n olar ze hayr indır. teşekküllerine karşı büyük 
ıeYİ ·- i [ tdir. , 8c•~ ~ AMt~ Q g Q Üünyaıun üç tarafın - bir tesir yap&calchr. Onu 

;; yo ı.:ı •\lf\A ~. dan üzeriuıze hücum eJil şimdi öldürücü ve görül-
· 111.. •\INı .,,~ h 

1{
0 

1't.sp
1
l1ALLA. se siz yine bu .. un hakkm- mn silah diye tavsif edi· 

t1eı1 fani a·ltı' lf) A E.DıYOR dan gelirsiniz. ,, yorlar. 
t~dilı' t.ik" ~~nsı bilJ:~· - Ste- Çörçil de radyo ile sö.r ALMANYA MEYDAN 

11 I tı11 J\Unıh1.1r, .'~'>'or: Anv lt"diği nutukta üniversite· uKUYOR 
"' M·h rıı .. t'~ ' 1sı R ye te~ekkur etmiş ve de • B r 15 A A a· 

J 
1 

"er D 1 ''1 ıt b u'vel- roiştir kı : .. Gosterdıg· iniz er m ' . - ır 
1 1~ f' arır1111 b cvı"'tl ulunan hususi muhabir bit Jiriyor: 
"'1 O k I k ~tı · l:u itımada l~yık olmak A h · · · R L 

ır-(~ 1 'Odak· o ,. "'d. •ıırı mal· tınan arıcıytsı, OiJen 
u b' Iı ı k " ıı içın daha çok çalışaca • M A · k 
• 

4
e ~lyıı. L ~ <ıtarıı d 1nesi hak ur men an vapurunun 

ını• ı l ·ı nu~i\. ı an ğırn. Şu anda bana öyle 1 ·ıt k •- ·· />.) lı h\İsil '"Uleti sonra ngı ereye aça~ e~ya go· 
ur· hdıı~i oırn,k . mukabele geli}or ki, Atlantik sahil türürken ya'<alanarak ha· 

r. .~fi 1<ttııı l Anı r'k llıere it J. lerinin birer yanmda ol· brıhhğını ve bundan so ıra 
naC .l 1llişt t "t~ııl 1~

1s aya ait nt:ı numıza raılrn :rı, fılııyaııil ılngilter'!ye harp kaçağı 
d. ,. A • P r · yız ve ıkı salıık!e bırJen ~e ·~ rıtMtv.ı Utı enıret eşya götüren gemiler, han 
01 ı l .. lJı.- ,, '(() Luıuııuyoruın. DuııyHda bu gi bayarağı taşırsı taşasın 

11'1 ıı"1~ '\tA ı.:ı • Nso yuk daval 1 k b l b atı ~ıect' ıı. V11 ~i"'ıı •\I l\Ap Los. ar ıare ete ıe~ a•ırı acağını eyan etmek 
bl I·' Jırı <>ı " l\"'IL liğı zamaııl~r insarıları he- t"" 1 ı·r de bıl' A "Şıkı~ <:ııı 1? 1 Dl ,_,, • 

ette ~· ''llııtik l\nı"rık A.A.- yeca11ıaııdırır. Şımdı göz- Bir Alman 
Amiralı 

bilııı~ıi Olo3ıtık~daki A~ lıükurn,.ti ıerımıziıı önünde efsanevi 
hittıl t r

1111 
\' 11tın 1 ka illan kon. bir turih teke.,.vürı ediyor. 

k· ı ltıi~tır erttıi~ Patnıak ka Atlas sahillerinde ıkırnız 
eııle' k,t> · 1\ Ve tatbik tekrar e lıyorum, ikim;z 

·ıt A 1111"1 Onsoı et de g . • . . ol "'im ttı (\Slukl eçır eccgımız İ:n ti han• 
bif' · ıJ ı d Pııılar •ntak 1 urı lardan gu ur duyarak ve 

,,., e Ilı 111 s ' llrdak· 
u o:-ıi~' ~•ıe<t/~ahttt 

61 
1 s~v.nerek çıkacağız. Şinı· 

~erı,lt' JWı rn'ştir hl~ dı dun ya ) uıürıde adalet 
•·1rıJ ~ ' yu d ~ Jı fl "' ....... ~lllıll- vamı an kovulmuş, mis 
ii8'b,Ş~' ŞIDDE'.l' g ((J d ter Ruıveltiu o her zama!! 
e ;;el l.f::u Lı Z,ı:- Q arad_ığı ve taıbık eltıği 

oı.ıj·ıo &. •\ O ı.:.Lzı:-1 h 
f ı .J tııij •vıtıf{ı Luy0ı.:. .. E,. urnyc:t istıhfafla zincire 

1 ıl~r, "n it - R vuı ulmuş ve zorbalar 1.Jir-
41 ~ lılıu ~or t Bu ·· <1İrıe ı .. •uıtu. il Yer Run Ye· çok milletlere hfıkım ol • 

d QI ·uunı 8llrs mu ı F k Jır d ıı ıı . cıru,n 1 rıtıs1 ş ur· u al biz sızın 
t•'d f i lı Uu>"lll .~\ddcıli saatı 2 Yardımınızdan kuvvet ala· 
"'"~ k ~lill1k 11 

l)•k . 14,'3Q ruk harbed,ycruz. Ne olur 
~l't' i1 lıır l!vl"r· Şıddc:tı· sa ol .. ~~r ıı l\tı ' fırı ııı J .. r, ı sun sonuna kadar 
I~ J' •ıııd tı"lic.. iltnıştı Si). ınukave •• ıct edecegy iz '' ,,, "n lı ,, r. ~ M 

1 .r tııu,. ıtı, ı. fii8 .. t\r. ıster Çörçıl sozlerine 
. c• 0 "d " 'tt şu ,ıe 4J ulına Yt-n >"'lar epe. c.unılelerle nihayet ver 
,9 p~ iNciı~' hr, ı bir l düş. rıııştır : .. y ıld:zll\r bile 
>'' e-' ltıN ıtl{ı- ıa ar Yerlt-rirıde ımllt'tleorin kılfi. 
"'' l~ - il~· sııu beklı • • ~ll il lı Aıı~ .. rıRı\~'vıiR PlJ a yor. Geçen h .. r 

rı ~to'' ~~lını t f.Dt.cE A 1ıi'e•yolu. uzatmaktH ve leh 
~ l'J ttıır ~ lı bu lrıgil '( Fllk !."tıııı arttırmaktadır. 

er• .. '/ ~. '' u tııı~ . tııc d lt-r~ t bız bu ld d 
go lı ı. t"'tn •stita'- e- I~. •nuıalf er d- yo ğ~rı . a 

( "'lt "'Ctı l ~ Cd <:.nı. . OIH'Ce ımiZt" 
'le •, d r'lliıı ııitdj ~(!e. ~nız. ,, ,b, l ı.ı rll'ı•şti •~tırak d 

ltırıain ~~rı"' Fu;· ,İt;iıı bü e .. ec~p,ı ve bunun 
lt lckild.. edil yuk bır pavyon inşa 

" ecet.i l b , dır, 11 ıa t-r verılmekte 

AMERiKA YI TEHüt T 
EDiYOR 

Lo.ıdra 16 .A.A- Al· 
man Amiralı Lü::o Ameri· 
kanrn ticuet gemilerin~ 

harp gemilerinin terfikirı· 
deı • acı acı şikayet ederek 
Ruıvelt:n A ımttnyayı bir 
\·ıkmaza sokduğundan ba· 
his etmiş ve demiştirki: 

Bir Alman korsan gemisi 
ne bir Amerikan gemm 
tarafından taaruz edilirse 
Alman gemisi yı bir lngi· 
liz vapurunun gelmesini 
bekleyecek ya lıutdll Ame 
rikan gemisinin takibinden 
kurtulmalc onu içİ'ı batıra 

cakt,r.Böylc b:r hireke'de 
Rutveltin harp}ilao etmesi 
için mük !mmeJ bir bı.hane 
olacaktır. 

Surigege 
Yf.~l KU ~ANDAN 

TAYIN ED!LDl 
Vişi 17 A.A.-Resmen 

bitdirildiği~e g5re- Suriye· 
yedeki Fraıısız Ordulan 
Baıkı.ımandanhgına Hava 

YALINIZ L 

MUKAVEN J 
Kudüs 6 . -Röy· 

terden : Suriy~de bulunan 
yabar cı Lejyor 1 r Jan 
Senegalıır ınüttefiıc 
ordularına mukavemet et· 
melde fakat Faslılar Hür 
F ranıızlara mütemayil gÖ· 
rülmektedirler 

Suriyedeki talıaşüt kamp 
)arından serbest bırakılan 

Alman ve İtalyanları takvi· 
ye için gönderilen 200 lu· 
dar Alman Halebe kaçmış 
lŞGAL EDiLEN YERLE· 
RE lSTl!<LALLERl u VE· 

RlLIYOR 

Kudüs 16 A.A.-Müs· 
tıtkil Fran11z Ajansı bil· 
diriyor : S·ıriyr. ve L übna· 
mn işgal edilen yerlerir in 
vid mucibince istiklal· 
lerinin tabaklıc:· · çin sik 
tedbirler almmışt; ı Nufüsli 
yarım aıilyo ı k ... ar olan 
işgul edilmiş ar.ızde , Mıt· 
liye, Polis, G ihnnikve Na· 
lia iş~eri tensik edılıniş _ve 
lJuradak.i tüccarların Mısır 
ve F•listinden m ! idhal 
etmelerine riıüsude edil-
miştir. 

Gl. Löjantig 
gom 

HAFiF BiR YARA ALDI 

Loadra 16 A.A.-Müs 
takil Frarsız. ajansından: 

Suriyedeki Hür Fran· 
ıız kuv~etlerine kumanda 
etmekte olanGeneralLöjan • 
ı:yyom kolundan hati! yarA. 
lanmış~ır. Yollan bom· 
bırdıman etmekte olan 
Fnırıs z işaretli bir tıyya· 

rl"nin attığı ba baların şa· 

rapneHeı ç 
da Gent 
bet etmi 
liyat edi 
r,ün iıtira u 
rar Ct'plıe 
baş:na dön ı.Jlu J • 

..ıl 

Gen"ral Löi rıtiyyom Fran 
samh en genç Generalle· 
rindendi. Alnanya ile Fran 
ıa araaında işbirJiğıni kubul 
etmiyerek Vi~a.\en ayrıl, n 
G~nen!, Cibuti UrA.umi 
Valilii i nı yapmış, Veyvilm 
idaresi eltmda Habeşistan 
dtıki lngitiz ve Fransız 
askerlerine kumnuda et· 
mişti, Keodiıi cesur ve di 
rayetli bir •skerdir. 

ve Devl~t Naıırı 
tayin edilo\İftir. 

Berjere 

Alton• ,.r11 .... : 
Dahllde J•lhGı 5 lln 

Yebencı memleketlere 
a llr• 

lılnlerın her kelim•· 
alnden S kurut:ahnır. -

Ocret pefindir . 
ODnD geçen sayılar 

10 kuru,tur 

c )' 
tıur.u eunı: ve g mışler 

dir. 
lmparatprluk kuvvetle· 

ri sahil mıntakasında mev 

zilerine yerleşmiş bulunu• 
yorlar. 

Beyrut 17 A. A. -
Resmi tebliğ : 

Kıtalarımız Hernıo da· 
gında bir tep~yj işg11l at· 
miş ve bir m,.ukabıl bü -
cuınla Merciiyunu istirdat 
etmi~tir. Hav~ kuvvetleri· 
miz üç lngiliz tayyaresini 
mu ıkkak, bir tanesini de 
muhtemel olarak dü§Ür • 
müştUr. 



"EKMEK,, E~ mek, yaşam!lk İçin \ 
hergün '\'Ücudumuza aldı. 
lğtm1z gıdoların yüzde 50· 
• O ini teşkil eden madde 

ır. 

Ekmek insan gıdasınm 
sa ıdır. Diğer gıdalar•ek . . 
egm noksanıııı t&mamlı· 
arı maddelerdir. Her gı· 

da kmekle Lerab r alı • 
ır. 

* * * Bu yıl Hataydı hava· 
rın müsııadesizliği top • 

ak mahsulleri üzer\ne 
çok tesir yapmıştır. Buğ.' 
a), arpa, darı, yulaf gibi 
ububat kısmına olduğu 
adar sebze, meyva, zey· 
m •t:sair toprak iratlarının 

vasati bir \. h~sapla yüz~e 
50 no~san olduğu s&nıl • 
wa t1;1dır. 

•• • 
Uzııığı güremiyen bazı 

safôıllerle Imı1aratorluk 
devrindt:ld beceri kıiılikler 
yuzünJen ııkıntı çe~ miş o· 
lan bir kıaım halkın mev 
simin nıüsaadcsizliğin<ien 
endişı:ye Kapıldığm\ görü 
)ltUZ 

Bu en :!işeyi halkın bi 
r.az da ~ula mad<lelerİn· 

dt'n menfo.at temin etme· 
yı dı.i~ürıen bazı muhtekir 
""ıhınli kimselerin uyandır 
dıgı bissolunm•kt11dır.~ 

Hemen haber verelim 
ki; Cümhuriyet Türkiyesi 
buna asla mü.,aa<le edeme.l 
ve etmemiştir de. 

Vrla~ etimizin çok kıy· 
f' li_ valisi Şükrü Sökmen 

Ut ıu bu vniyeti iinl~mek 
ıı daha evvelden icap 

eı.kıı h:tl"klera yaphrarak 
ılJt yaçluı tespit ettirip 

.ha) t mahtekirlerin elinde 
~ıkmbya dı.işürmemt:k için 
:uzumlu her tedbiri almış 
ye vılayetin ihtiyacuıa be 
lağen rnubeleğ karşılaya • 
cak sıparişierin verilmiş 
oldugunu büyük bir mem· 
nunıyetl~ ögreıımiş bulu • 
n• yoruz. 

• • • 
iktisadi hayati Lir tek 

fer d kent.la k~ıulıııe yaşu· 
yamu. Dü~Linelim ki; ak· 

ııı svtranuzda yeJığiıniz 
dm1egi biıe ekme~çi p'.· 
, ı ır. Ayakkabımızı kun· 
du ac1 yapar, ull>is .. ınizi 
ltı zı aıker, kumaşını bir 
hsbrı ka dokur, sofru takı· 
muıı bir imalathane h •Zır 
aı. Hulasa her ıhtiyacımı 
zı bar ıkıncı terdın ~e sos 
y lenıı taına(llladıgını gö 

rüruz. 
Iktisad kaidesi; ferdin 

de ıl fen.Herin karşılıklı 
6 , • 

ii)at ıbtiyaçlaranı tatmın 
ıçııı yapılan içtimai hadi· 
selerdir. 

• it 

* iktisadi hayatta yapa • 
) lnıı çıh§ılamaz. Diğer· 
h.u e n.uıtertkca faaliyet 

Talebe tatil 
kursları 

KIZ VE ERKEK LlSELE· 
Rl MÜDÜRLOCONDEN 

1- Bütunlemeye kalan 
talebeler için 16 Temmuı 
çarşamba günü başlamak 
ve 23 Ağustos cumartesi 
günü sona ermek iizere 
(lalebe tatil kursluı) HÇI· 

lacaktır. 

2 - Bu kurslar ihtiya· 
ca göre:Edebiyat, Türkçe, 
Felseft-, Tarih, Coğrafya, 

Tarih, Yurt bilgisi, Mate· 
matilc, Tabiiye, Fizik, Kim· 
ya ve yabancı di 1 de!'slerin 
den oçılocakhr. 

3 Kurslara talebenin 
devamı ihtiyuridir . . ı< ursla· 
rs okulun kendi tı le besin 
den başka diğer şehirlerde 
okuyan ve okulıın bulun· 
duğu ynde tatili geçirmek 
te ulan diğer okullar tal~
besi de knbul edilt:cektir. 
Bu gibilerden ellerindc:ki 
karne veya lalebe hüviyet 
varakasından ha~ka lir 'Ve· 
sika istnmiyecektir, 

1 Kurslttr saat 8.30 da 
baş\ayacak ve ı 3 de ui le 
cektir. 

5 Kursa devam etmek• 
isteyeı:lcriıı şimdiden lıer 
iki hse idaresine müracaat· 
la kayit muamelelerini yap 
tırmalan. 

te bulunmak icap e der. 
Şüphe i~temez ki: bir in· 
san diğer bütiiıı insarılar 
la lemıısa geçip hnr şeyi 

ııi te:nin ede.nez. Hrıtay 

daki bir tacir Çindeki, 
}ıponyaJaki, bılmem nere 
deki fabrika vey ı 1ic:ıret 
müesseselerilc şahsen ta· 
mşomaz ve irtibata olamaı 
Çünkü; h~rkesin faaJiyet , 
yap lığı n.uıy)e ı bir kutıe 
veya zümre vadır. Geniş 
mikyasta ikhıadi temas ve 
faaliyeti tayin için il't ha• 
tıra gelecek mikyas dev 
lettir • 

Zıra: devlet Vıtzettiği 
kanun ve kaiJelerle ikti • 
sadi hayat ür.erinde en hü· 
yi.ik tesirleri yapar. lktisa· 
di hayatın ilerlemesini ve 
piyasada te\•atünü tesis ey 
ler. Türkiye Cümburiyeti 
bütün bu vazifelerini dün 
yttıun en modern milletle 
rindeıı daha ü tün b;r şe• 
kilde ya mış v.. yapmak· 
tadır. 

Bimıenaleyh: ihtiyaçla• 
rımızı t min için olan fa· 
al:ydimizde y payalDLz de 
ğilız. Devlet hu :f utlarrna · 
çevrilmiş olan insan ziim· 
resilP- berab r ayni teli 
ve mukadderata malilciz. 
End;şeye mıılıal olmadık•· 

Dl aziz hemşerileriıniz~ '" 
tiyetle söyliyebiliriı. 

Ş. o. 

tasarruf içiıı 
KRAVATLARIN! KALDI 

RILMASI DÜSÜN')LÜYOR 
Ankaradan gelen ha· 

berlere gört-, erkeklerle 
kadınlarm giyinmelerinde 
ta.sar:-uf yapılması için ted 
kikat yapılmaktadır. Du· 
Şünülen şekle göre Memur 
larda dahil olmak üzere 
her erkek kravat takma· 
dan açık yakalı gömlek ve i halta ~apkasız gezebilt-· 
cek, bar osunda d bu kı 

yafetıe çah~a~ilecektir. 
Kadınlarmnzın da giyim 

işlerinde tasarrı fa rıayet 
etmeleri lüzumu kendile· 
riııe tavsiye ediiecektir. 
BuGD.ı\.YDAN YAPILAN 

TASARRUF 
Ankara - Bir kilolu" 

ekın~ğin 950 grama iııJi· 
rilmesi ü1erine Toprak 

Bir iki satırla 
Vişi 16A A. - Hab r 

ahndığma göre F ransaya 
ait tayyareler Suriyeye 
gdir gelmez Soyda açtkla 
rındu lngiliz filosuna taar· 
ruz etmişl'"r<lir. Bu taar· 
ruzun n~ticeleri henüz 
bilinmiyor. Mamnfıh mü· 
essir olduğu öğrenilmiştir 

Beyrut 16 A.A. Bu· 
sabah harp gemılerimiz 
şafakla berab r Beyrut 
açıklurrnda iki krovı:ızör 
ve bir torpidodan mürek 
kep lngil:z c.I rı\z lt>şekku
lÜne karşı harbe tutu 1muş 
lardır hiçbir.l ladise olma· 
mışhr. 

MahsullMiOfi inin yaptı~ı 
hehba göre, büy;ik m~r 
kezlerde bu suretle gunde 
vasati 75 ton buğday ta· 
sarruf edilmektedir. 

Erzak satın alznactık 
Antaky hastanesi Baştabipliğin len : 

Miktarı Fmtı 
Eşyamn Cİ'lSİ Kılo Kr. S. Tutıırı Teminat 

Ekmek 14000 12 75 1785 133 88 
Koyun ti 7000 45 3150 236 25 
Sade yaK 700 130 910 68 25 
Pirinç 2500 '~6 900 '6 7 50 
Pirinç unu 500 50 250 18 7R 
ince şeker 1800 5 1 9 l 8 68 85 
Süt ve yoğurt 12400 8 9)2 7 ı 40 
ince Tuz 300 7 21 1 52 
Sabun 600 39 234 17 55 
Buz 20000 3 ·· 600 45 
Kesilmiş o Jun 8J000 1 50 1200 90 

44 G"zyağı 200 22 3 30 
. 25 Zeytin yağı 50 50 J 88 

Tl. Makarna 200 36 .'.> 40 
Çay 8 600 3 60 
lJomates eulça ı 150 b 1 69 

48 
21. 50 

Kuru twğuıı 800 5 3 38 
Kuru üzüm 350 25 6 6 7 

45 
öl 50 
80 Kuru f usulya 400 20 6 

221 Patates 1700 13 16 58 
52 Bulgur 400 13 3 90 
250 Taze sebze 5000 5 18 78 
40 Tue meyve 500 8 3 
20 Kibrit 800 k. 2 50 1 50 
20 Yumurta 2000 ad. 1 l 50 • 

Nohut 150 12 18 l 60 
Mercim_k 150 14 2 l l 51 
Portakal ve limon 4000 ad .3 120 9 
Tavuk 100 n40 40 3 
Tere yağı 40 100 40 3 
Peynir 80 50 40 3 
Reçel 35 l 00 3:> 2 63 

Cıns ve miktarı yuk rıda göslerilen erz k ve s1ı· 
re 1941 m"li yıh hastane ihtıyacı olarak 12,6,941 ta 
ı ihinden itibaren mı.inakıısay~ konulmuştur. ( 32 ) ka 
lemden ibaret olan işbu malzem .nin ihalesi 30,6,94 l 
pazartesi günü hastanede müte~ekkil heyet huzurun
da icra edilecektir. fahplerın daha evvd yüzde 7,5 
teminat akç11lar1 makbuz veya banka mektuplarını bu 
heyete ibraz e<lerek ıhale-ye ıştirak edacekleri ve 
daha fazla tafsilat almak uıtıy ·ııl~ ·in h stalı rne iJa -
resine müracaat dmMlerı ılan olunur. 

KAYIP MÜHÜR 
Adıma mahkuk zati 

mührümü kaybettim. Bu 
mühüt le kimseye b rcurr.. 
yok tıır. Yenisini kazclıra· 

cağımdan eskıııi hükuru · 
süıdur. 

Sabunluk ki:iyündt'!n 
Süleynıaıı Keskin 

ME.MUH ALINACAK 
V kıflar idar~sindö• açık 

bulunan 15 lira sli maaş· 
h katip ve varidat tahak· 
kuk 111 ... nıur iuğu için 19 
Haziran 1941 perşemb 
gimü sa t 14 de V kıflttr 
ıdf"resiııde yeniden iıntı · 

' 

han yapılac11ktır. lsteklile· 
riıı muı acaetları. 

LJaJkia Bugünden itibaren ÖLÜM DÖNEMECi n j biob"r heyecan ve entrikalarla dolu 

uz:!:: wE 

Ekmek alı 
nacak 

C. M. lJmu miliğİ11d1 
Antakya ceza e" 

1,6,942 tarih· ne ı. ds'ı 
hammeıı 94608 kilO 1 

gram bir senelik ekttı 
kap!ilı zarf usulile ıır ıı: 
ve eksiltmeye konolıtl 
tur. (1 

ihale 30.G,111 psı;i 
gunu saat 14 le C. 
mumilığiııde teş k ,u 

1 
cek komisyonda yol'' ',~ 
tır. T lip olanlar ııııJ ıı 
kat lömiııat olarak 'f r 
7 ,5 pey akçasını 'f 1 1 

!arına .Jair mukouıu b' 
teklif m .. ktupları•ıı ll1i.! 
olarak aynı saatta kO ,r,1 
na gelmeleri ve ııııJr 
ları la~ımdır. b 1 

Dah ziyade iz& d 
tiyenl~ r Cezaevi ıııu 0 
yetiııdeki şartrıameY' 11 
yabilecekleri ilao ollırı /l 

Yiyecek t1 

nacak~ 
Kmkhan Egitıtleıı 

su muıiurluğundeıı 
1
;1 ' 

1 - Kursun 8 , 

hk ilıtıyacı oları lb ~ 
yiyecek, yakacak aÇ;, 
sıltme de satın alt 111 

tır. 9 2 Ek•iltnıe 1 l 
b . . l 

p~rş~m e ~unu s e 
Kırıkhan • SoiııkSll I• 

lmen kursunda yaP1 

tır. şi' 
3 - ButJn e. ı, 

muh ın o~ıı beti h 
lira 40 kuruştur. 1,. 

4 ıvluvakk8 l 
yüı.de 7 ,5 tur. ~ 

5 Şartnaflle il' 
mııdurluğunde gorıı ı1'~ 
Çao1 kabuğıl. 

zayede5.1 
H 

. 1 ~ u11•" 
utay \'I aye Sil 1 

takya kazas1111n (l'-'ı 
köyü civarır.da 111 
devlet orınanıud_a 

1 
b 

kental Çanı kabııg~ 
zarfında çıkar ııı~ 

1
Je 

2-6-Ç41 tarıtı•~ııd 
baren 15 gün ,,~ıl 

uçık ..trllırnıaya ~o b l 
Arthrma 1 

8 
l 

Çarşamba gurıll l.i 

Antakya ürrııaJl' !' 
Şefligı daıre .• ın 
cakur. l ' 

(1 QQ) l(iJoSll ( 
tal ıtıbarıle bei~e ır 
1111 ınuhamıne11 

kuruştur. rı11 rı 

Muvakk l l~ı.ı'' 
lirn ( ) kurllş 9 ,,c 

l t k11ıerı 11 
1 ~· · ı l>•' 1' l V 1 k Si e ı tll ' 

e ıl~ ı gun 11e ıı'' 
komısy,onu ıa .. ~ile' 
(bu vesilca kOY 
Htenınezl ve 1 

Ş.utuarnr 01ı1~ 
le proıeleri A f 1 

1 

111811 Uolge ~~ıJ 
kara Orıiı~n r ,,. 
lı.iğıi v,.._ Se'f 'Jıı'I 
çevırge j\lltJ 

görulebılır. J 
ıvlıl 

NeşraYt!~ı., ~f 
Setun et.,,~ 

• H.P .aıaıt;ı 


