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B· 13e~ va g ;;;~!!l!l!!!şe!!!!!!k!!l!l!!!!e~r ~~ ~!!l'!!!!-~!!e!!!yo!!!!!!;ı:!!!!!!•~,I !!!!!!l !!!!ı!ııl!!!!:g!'.!!!!!i~Ii~rle·· k "u ~ g-:Z da- Es kJAm eri _k ~ 
()l ııkaç güne kadar İskenderuna gelecek h d Al d 1 Cümhurr.els' 
~ T rablus u u man or usu 1 B~ ı~kerler muhtekirlere kaptırılmayacak k k f Avrupaya asker gön 

ÔQl ·rıı.rııud~:ntte?beri .devam eden şeker buhranını dunda büyük zorlu çe iyor 1 derilmesine muhalif ~~r H k •çın vıllyetın teşebbüsii ile beş vagon şe bir taarruza Soğuktan ve açlık · i 
kaç .~taya göndorilmek ör.ere ola çıkarılmışıır. Bir tan çekilen sıkıntılar Şikago 20 A .. - Es · ltılirı gune kadar l~kenderuna &elecek olan bu şeker geçtiler Berlin 

20 
A. A. _ f ki Amerika Cüınhurreisi ı... ' llıubtekı"rl'-" taraf nda k1 · I Hover SÖ'l'lediği bir nu· ~a1c . . or ı n sa anmasına manı o - Alman Radyoları Alman ., lıııı1cıı ıcın ciddi tedbirler alının ıştır. Şeker tamamen l<a "adan, denizden askeı !erinin şark cephesin· l u kin demiştirki: 

Ç•c halkın ihtiyacma ~öre dağıtılacaktır. ve havadan hücum de katlanrnak zorundu kal · k "'Avrupaya Am .. rıkan t-.. Q yeri n de b j r teşe b b ÜS eden lng iliz ordu SU dıkları sıkıntı vıı zahmeti ın;k<lrlerinin gönderil ıuosi 
oır nun parolası şudur açık hir şekilde Alman usla doğru değildir. Çlin · v1 'llerrıu rlar istihla' k kooperatifi kurulu ror milletine bildirmektedirle r. 

l Y A 1 kü hiz teraziyi Ingiltcreııirı ~ld'ıt.~1 bk Ve giyecek maddelerinin fi atının çok yük " m an 1 V Ur I Cephedeki muhabirlerden k · k 
t 

6 

u s ~- gelen mektupların hilHlsa Jel.ine <;evirebilece mı · dllerı:ıllrlar vlrab~l en müşkül durumda olan sınıfın ita 1 yan kaçar,, Si şudur ; tarda A vr.ıpa asker gö11-
"tıı ın • ı hassa az maaşlı küçük memurlar ol h k. .. dereıııiye eğirnizdeıı bunun 

A,. atarndur. Radyo uazctesinden: Müthiş bir soğuk Ü um sur- k 
"'" ,.. b d Al bir faydnsı olmıyaca • ve htUıı .. '~1 1!klı ve çok nüfuslu memurların buaüakü ~imal Afrikasında a~tı ay. düğü u zarnım a man 

ıHı "'4. "•nd a da l · beki n Qıddetlı askerlerinden milhlm bir beyhude yere Aruurikıın vı.ıpbe "Yk e Yaıaınası çok güçleşmiş bulunduğuna n ıen ene • 
1 

rd k. kanı akncııktır . ~.eh .. 1,~ro tu. r. Yaziy~ti gözönüne alan valimiz Sök _ ve büyük muharebe dün kısmı çukura a ı çamur 
iç ... ~ b başlamıştır. TYablus garp lar arasında kalmak zo Bugılnkli şartlar geçf- n 

IQ letııİ,ı," ınemurlar istihllllr kooperatifi kurmak hududunda her iki taraf rıındadır. gündüz yiyecek büyü~ harpteki vaziyo ıe 
'-hay• . ~ta geçmiş ve bu !teşebblls mOabet bir hummalı bir surette hazır te bulunmamakta ve an . hiç beıızemez . . \merikadıın 

IO h. ltirmıwtir. lan makta ve hangi tarahn cak geceleri biraz •ıcak ye A vrup .ıı•a S milyon ıcqke· ~le ı..ı.:~ li~ ~maye ile teşekkül edecek olan istih taarruza geçeceği merakla mek getirilmektedir: llus ri n•kled, bitecek gemileri 
' '!ole ratıfı her türlü yiyecek maddelerini vaktin beklenmekte idi Nihayet topçu.•unun da ateşi olduk ancak S s•ııede inşa ed•· ~,le Y8.ııaraır maliyet fiyalı ilıerinden memurlara dün Jngilizlor butün cephe ça dOzgiin ve isabetlidir. ' biliriz. Halbuki geç on l.il · 

y,>illde • 1 gıyllcek eşy asım da temin edeooktir. Bu çok boyunca büyük bir bıarru Rus cephesindeki askerler yük harpte Amerikan or· 

~~uniyetıe karşılarız. 7.a geçmiş hulunuyorlar. başka yerlerde ve başka dusu O'Duiyet içinde Avru 
OtJ lg - - Bu taarruza hava ve de- hiç bir askerin ç.e!!emiye· paya taşınmıştı. Bu~iiıı k ·ı· ar Başve- Bağdatta bir niz kuvveıleri de yar ceği wrluklarla karşılaş - İS<> denizlı,rde bu ernıııyet 
l 1 il).. •. dun etmekte olduğundan mış buluuuyorlar Gecele· yvktur.,. ~ t ~ QOre · ef ve ln~ilizlerin Italyan v e rj çok ş\ddem bir soğuk . lk ' .. "lBuı - emay Almanlardan doh• iyi ha toprağı bile dondururken lngiliz Gene ur uay 'lıtfı h Qar mu na Eski Kudüs beledi- zırlık yapmış olmaları na· gündüz· harekat b •şlayın Reisi değişi t or 

d · er zaman R · · · ·· ıd ·· zandikkate alındığından ca buzlar çözülmekte ve ~ ~,l' &re İ~idir ye ed'5.'.nı 1 
o Ur- bu taarruzun mühim iıık i her tarıtf çamur deryasına Londra 19 A. A. -~~. 1~~1 A. ı\. _ U er şallar göstermesi mümkün dönmektedir. Bu suretle Höyterd• n : 

~~k,.~ ~rı~lll verilecek Hadyo Gazt'tesinden : görülmektedir. çamura saplanan ve bir Inv.iliz Genel Ku-muy 
"""7'-• &t Qlllentoda mü· liağdattan gelen bir Gelen haberıerdcn an türlü çıkarılamıynu a~r Reisi Sir Con Dill birinci ~y-.:~ hu';;sını1a llaşve- habere göre, F ilietiuin la· !aşıldığına göre, lugilizler toplan ve hatta yiyecek knnunda vazifesindon ayn-
~'tiı ~ Jı. nmeıin harici mnmış simalanııdan Fah- çölde ltalyanlardnn ziyn· lerimizden bir ~ısmım bi- Iacaktır. Genel Kurmay '~"" 't~'?da tafsilllt ri Teşaşini bir ziyaret için de Almanları aramakta le muvakkaten olsuo teı• Reisliğine şimdiki Bombay ~~~"~ •• ~•Yeye temas geldiği &ğdatta Filistinli ve Almanlarla çarpışmak kederek ilerlemek m•cbu· valisi tayin edilecek Sir 
uj~ll l ı~ ~ nutkunda nıufrit bir arap tarafın · istemektedirler. Çünkü in riyet~d:~kalıroru_.z..;_ _ _ Con Dil de Uornhaya vali 
. dıtı ' •• milnase • dan l!ldlli Ulmilştür. 'Fahri giliz ordu•uııun in•ndı - olncaktır. Genel Kurmay fır~~ 'G~ı~ k~dar belir T~aşini oteh.len çıkarken ğı parola şudur: diltırini Kralınd ıtirnu ~ın.a ikinci Heh;i de değişecek· 

" · "lllış ve demi~ "Almanı vur, ltalyan lAyık olmağli avet e m~ş 'lJ, l"· " tabanca kurşunile vuru1 • ve en iyi silAhlarla teçhıı tir. 
~ı. 6tjı...ı~tkiye ile müna muş ve derhal ölmüş kaçaçr~k büyiik,..ölçüde haş edilmiş olan lngiJiz ordusu SON oıı=._K-IK-A - -{ ı... ~.. tür. C~nazesi Filistine gö d t I ı '\ l ttı,, ~._.~'"ıt b&o· ıt yıllarda I b l ,..,., k' '"° Q nun ilk e a o ara \ ' . 

" " y .. türillerek orada gömüle • ,yan u cep ıuue 1 _.va..,· k 
1 l~llh.'ll e 1) ıaubır durum al- tan mühim hadiselere in- msn ordusile ·arşı llŞ>ı <.•a ~L~.:-ct .., at 9 cektir. Fahri 'fı>Qı:1şini Ku m b"ld" k ır.e'"'J·ıııı l.~ eeiı. 41 be - ~ tizar edilebilir. ~·nı 1 ırere .,.. ı.ı:ı,. ..... , >; d h düsün eski Belediye Reisi ı ı ı b" · · t• l'i~

1
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1
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llıişu a a çok in· ı ı · ı· d tl ğ" l t ln..,iltere muhare- şu cünı e ere ıtırmış ır : TAHUllt ' iN E 
1 

HulIHA ... c .. ,. tı1-,_. r. liuzı me o up ngı ız os u ı e a· :J "Alman ordusuna en l\'OI> 
'· ... , \tf''Y · o 1 b ki. L1 DEVHINl Yt\~ ~ ıt~ b ilt~ırı~ ~~ Bulga nınruış idi. be ,gün erini e ıyor kati zarbeyi indirmPk sa ~~tler~~tı<ta 1hmadaız - Şarki ürdün Emiri Ab Londra 20 A.A.- Dey atı gelmiştir. Biıliin miilet 

Japonya 

~~~;ta gi~!Plıu ğl gay dullah Iraktan Ummana li Ek:spres ~gazetesi yazı· lerin gözü size ~·rvril ruiş 
,. .. ~ ~tleriıı ~ ~· Bu dönmüştür. Emir Abdullah yor· tir. Gönüllt•rimiz sizinle 

killi ~ inici . ıstıkbalde lıu seyahatinden dönüşte :'Muharebe günlerinin beraberdir. A ilah hakkı ko ~ 1rtları1 'i<tf ede~i· i&Zetecilere beyanatta bulu tekrar yaklaşmakta olduğu rusun. 
-~,t;ıl v•t Vardır. narair Irakta vaziyeliıı çok nu gösteren deliller var- Bir Alman denizaltısı v.f&~Gt 6

Ygand iyi ve normu! bir halde ol Jır. Bumı karşılamak için 
~ \,iti 21 Oldu duğunu Arap 1milletile in- kendilerinden iş beklenev. batırıldı 
~--· .•~yg ı\.l\.- c giliz milletinin çok nıükem buylik askerler ön safa ge Londra 21 A.1\ . - Ami 0l•lrır ilrı<l la;,.- ~ne . l b" · · ı · ı çiyorlar: Başkunıan<hmlığa ralllk dairesi Ark Hoyal :ıı b·ırlt Ve lh~llde sev- me •r şehı ae an aşmış d 
l~t~k be}rı.~.....-eşaı Pe bulunduklanm ve bunan getirilen Geneneral Pruk tayyare gemisinin hatırı~ 1 ~llıtı.lı' Vey1>n::~nıe .. DA!:lre iki tarafın menfaatine uy· cesaret ve kudretile tanın ğı sularda bir Al~u~y. ~ ~ h ~q&&•.un -w l b k rd" 111·.ıaltısınm imha edıldıgmı ı «<e. ""' && Fransız gun oldl14unu söy emiştir. '· mılJ iyi ir as e ır. .... 
t.. li .ı-.ru,x... h Ç 1 M haber vermektedir • u tor .~ııu 1~yi;ı'41&1 izıneuer =r =-- = f örçi in esajı t 
l"!tiı/l· (,~·- .. 'ilr:ı babaeyle ben bir mesaj gönderere~ 1..-0ndra 21 A.A- Haş- pili ite yarıı~.a~an )U ge: 
.. 

14 

o~ .. V kendilerine veda elmış ı k"l Çö il H t ,.,..ı - d mi suyun yuzune ~·ıknıak " l\r n-ı ... _1 nıu eygand. , ve ı rç , a ı ..-v un e 
~ ve o d yu "1a~aı l'ete· 1 In · ı k zoruııda kalıııış ve top a-~ki llasebetı . r u L' ·"Y taarruza geçen gı ız ara 

t ~e 0~~i latrktt- nin etrafında birlikti dur hava ve deniz ordularına teşile hatırılm ış ıır 34 kişi· 
""U)'a bita· maia davet etmiştir. bir mtıeaj göndererek ken lik tayfa& esir edilmiştir, ' 

Tokyo 21 A. A. -
JapJu Başvekili Togo be
yanatta hulunarak Japon
yanm şimdi tarihini~ . en 
biiyük buhranlı d~vrını yn 
şarııaklll olduğunu bir keı 
ro daha l -kradnmış v? 
Jıük:umetÇ& istenen kreJı 
Jerin her tiirHi ilıtimııle 
karşı koy- rı11k için lüzunılu 
olduğunu söylem!şli r. 

J PUN)' ANIN IH~UEFI 

Londra 21 A.A. -Jugilız 
gnzetelerine görf', Japonya 
nııı ilk taarruz h<'ddıni 
Siyam hül. fifl1etı teşkil e
decektiı·. 



GFr.E c;{)NDOZ D \ l~H 
Cl•,HEYA T VEHILECEK 

Etektnl. iclar.esi, şehre 
gece ve gılndiiz dt\İm'i cert~ 
yan verme~c kurar verıııiş 
ve hu kararmı dünd~ıı iti 

. bare-n tathika haşlumıştır. 
•• Aueak moWrlcrin takati 

\tt> ma:LOl s iı fıy tııım mii.!l , 

kun olduğu kadar az ol· 
olmasım temin için elek -
triklf' <_:nlışun motörlerin 
gece iş görmesi y:ısnk c· 
dilmiş'ir. Bu gibi rnotör 
ler gündüz ve en geç saut 
17 Y"" kutlar çr. lışacak, 
g. C" çahşan mo örletin 
cereyanı kesilec3ktir. 

Yeni Veteriner mü 
dürü galdi 

\ ıHlyetimiz Veteriner 
m il<liirHığüıw l "yin edilen 
Van \ etorint r nıiiılilrii 
M~.ı i Üstün Şı.·hriıu;ze g l 
miş ve VH'l feSiıw bdşlanıı~ 

hl'. 

Açık teşekkür 
1 ~~ ııı hir.ıderiıl\ H~ş ıd 

Kenıyin acı ülümii dolayı 
sile lllf' l•lupln Lelt fonla 
ve bizzat hi1.l lıı#/İ~Odt• bu 
lur.nn zc•vetta ayrı 1ıyn te
Şt-ldHlr~ t,~esUrünıiiz inıkfiıı 
veı mediğiııd n soıumz te 
şeli:kfir!ı"ı irniı.iıı ibla~ma 
sayın guzeteııiı.;n v sıta ol 
mu!-ııli <lilt!rim. 

::;ı·fık Sahıı cıı 

Amerika 

F. ansa ile~ siyasi mü
nasebatını kesecek mi ? 

Vıışington 21 A. A. 
V ışi lıul.Oııwtinin AJnı,.n 
yu ıle -sı·rn uir işhirl·ği111· 
tem11} iıl giisleı IlMi. ü1.N'İ 
ne Anıedkn hi.ıkOnıeti 
l• raı s..ı ile ohu' nıi1ırnst•ba 
tı.•ı iııcelemı:ğı• karar ver· 
nnştir. Amerilrn. it "P uc.r 
s~ Fı ı:ınslt ılc cJip!umalik 
müıı<ıS •halı d,, kc secoktir. 
VişiuC'l;i ı\nlf'• ikıııı clt•lt•gı! 
si Aınm.ıl L1ııi~·'" y .. ııi 1,1-
liınat verilıııiş Je Lini diin 
~.fon :pi 1 cknlc umn ıniı<I 
dPt gül'i'şıııfü~tiır. Anı et ;1ca 
bükunwti kımırım vermel 
·~in Anııral Lininin nıpo-
runn heklt'ınektodir. Bura 
poı l ugün gelce kdr. 

lra < huküm~ti Vişi 
ile: miinasebatı kesti 

Bıığdut 21 A. ı\. - 
lr:ık lıiikiiıııeli Vişi ile dip 
lournlik mimnsebdloriııi 
kcsıııişlir. Bunun iizeı inil 
Fransn hiH,OnıPIİ de ı;ıığ-

Kanaaadan 
İngiltereye külliyet
li miktardu esker 

geliyor, 

2 

ilan 
Hatay Fiat müraka 

be Komisyonu Riya 
sefinderı 

1- Pamuk, yün,lpek 
veya suni ipekten veya 

l.omlnı 19"'A. A. -
Kanndu Haşvekili ~1istur 
~lııktm~i King lngiliz mü· 
dafausına işliı i\k edece~i 
ne dair vcrdiğ'i ı:ıözii yeri· 
ıın getırmekkdir. ,\1isWr 
ı\lakenziking her ny lngil 
lmetle Kanada askaı i gö 
riileceğini söylt>mişli. Şim 
diye kadar ,. anııd11dan 
binlerce a~ker gelmiştir. 
Cuma ~ünii ~alenler top· 
~u ve Dcmiryoln kıtaatı 

bunlnrı~ bir~.birine karıştın\ 
mtısı ıle huk

0

Hmüş iplik 
ve dokunmuş •kumaşlarla 
mouuy~· ve mevsiınc tabi 

:erkek' kııdm ve çreukla 
ra ail lıiliirnum tulıafiye 

eşyasının lesrit edilen kar 
y~zd.~lpri aşa&ıda göster il 
1mşt1r. 

idi. 
Amerikan - Japon 

görüşmeleri 
Vaşln~lon 19 A. A. -

Misler Namuru ile ı\lit;ler 
Hail araşınc.iuki ~füii~rnl.' 
ler tnula<ldan pek p:t.un sür 
müştiir. Bu hususla soru· 
lan bir t;uule ı\lislor 1 lall 
gü'crek " Ingilizceyi ıyı 
anhyanındığımdun,, cevu 
hını vermiştir. 

Mister Halt görüşme\ .. 
rin şimdilik yokla,yıcı ma 
hiyetle olduğunu ve biı· 
anlaşrnnya zemin lwzıı h • 
yauilcceğini sHyh,rn1ş ve 
nnluşılunuırnuk tdılikosiu 
<len kor.kluğ'nrn i~in ~imdi 
tik hiçhir şey söyliy~m"m,, 
demiştir. __ ,,,,,,,..,,,. -- ~r- _,,,,_ 

Ua nen tebliğ 
lsl,{endeıun Çay nuıhal· 

lesinden olup halen ika
metgahı IDP<thul olaıı u!.:op 
::5arrafyaıı.a 

hıkenderun tüccarmuan 
Enıil l>o ros vekili ::Sudu~+ 
lin Akı:myılan tarafınduu 
aleyhinize uçılan 63 \):) 
mantı ultın lirasının hıhsi 
liııe dair olun <lovada ?~ 
muıııa çıkarılan daveti\ e
de muhulli ikunı~tinizin 
meçhul lıul\mİııası d dayı· 
silP- mahkemçce duveliy~ 
nin ilanen tebliğine ve du 
rutrııenın 12 12- 941 
cuma saat 11 e bırakıl 
masına karar verilmiştir. 

Belli giin v:c vakıltu ls 
kendorun '.r\s\iye lıtıkl~k 
mahkem,..şind(' hazır hu\uq 
manız ~cyn lıir vı->kil gfüı· 
cfr•rmeniz go:uwdiğiııiz ve 
göndernwdiğini1, tnJ«liı de 
mulıakcm··ııin gi_yuhen C•1-

r~yau edectıği Hilrw;ı tebliğ 
ohıı\ur. 

A) Halis pcınıuktnn ma 
mu\ iııliklerle yine halis 
P~llluktan (lokuımıuş her 
cıns pagıuklu rmmsücatın 

perukenlle kar yüzdesi yüz 
de 20 <.lir: 

13) Halis yüııdon bükiil 
rnüş y~n ipliği ile l>ilnnrnnı 
erkek ve kadın yün ku ı 
m~şlurımıı MfUkende kfin 
yiizde 25 tir. 
. C) H~lis ip.;!k veya ha 
lıs ~mnt ıpekttin bükiilmüş 
her cins ipek ipliği ile 1ıer 
Fiı's ip .. k\i kumaşların pe
rakende kar yüzde.si yijz-
d~ otuzdur~ 

Ç) Yün v~ pamuk ka 
rışık ipliklerle kumaşların 
~rakemle kA.r nisbeti yüz· 
de 2ü, ipek ve pamuk ka 
rışık ipliklerle Jrnmıışlar.ın 
perakende kdr nisb~ti yilz 
de yirmi beş, ipek ve yiln 
karışık ipliklarle kumaş
ların ~rakende kur nisl>e 
ti yüzde otuzdu. 

D) lşuu k!r yi.ızdeleri 
malın satınalıııdığı zaman 
ki fatura bedellerine zum· 
medilir. 
ı 2-Yukarıda t~pit edi-

le:n perakende kar yüzde 
leri bu mallan satan ma 
ğaza sahibinin mezkfır ıp
lik ve kumaşları mübaya 
a ettiği mahalden ınü~te· 
rilerine arzetliğı mahalde 
ki ane kadar yaptığı bil
cümle nakliye, ardiye,faiz, 
sigorta v6Saıre gibi sarfı 
na mecbur olduğu bütün mas 
r;ıfları dal,Huir. Hu kt\r yüz 
delet.ini Dükkan ve mağa 
Zy sahibi h~r zaman elin 
de tutm11ğa ve istenildmi 
1.unıan göst~rmeye ve ay 
ni zamanda fıal etiketini 
gösteren etikete yazmağ.ı 
mecburdur. Bu kur yüzde 
sinuen fazlaya s tış ka
mmt tukıbalı müstelzimdir. 

Kayıp makbuz 
Alay Kllrıılllaıılığıtul<ın: 
2565) boş ayni~rat lt>

Sc·lliim hınl\hU7.U zayi ol· 
ıııuştur. lliikınii ulımulığı . 

3-IJükkiln ve Mağuıa 
Nldıipleri sallıkları her cins 
lrnınaşlara ve tuhafiyo eş: 
yiısmu pt-rakende nulış fi 
ulın~ gösteren etiket koy 
ın agu ve bu c\ikl·tleri ıuii 
bayaultu bulunacak müşte 

ilan ol llllll r. 

Kayıp mühür 

ilanen tebliğ 
lskenderun Kasta\ ma• 

hallesinden Nikola Akike. 
lskenderun tı ıccarından 

Emil Botros vekili SaJ et
tin Aksoydan tarafından 
aleyhine açılan 22675 ku
ruş altun paranın tahsili
ne dair olan davada adı 
nıı.u çıkardan davetiyede 
mahalli ikfimetiniziıı m~ 
hul bulunması doluyısi\e 
ma1ıkemeoo davetiyenin llil 
nen tebliğınd ve duruşma 
manm )2-12--941 cumn 
saat 11 re bırakılmasına 

karar verilmişti. 
Beı;ı gün ve vakıtta Is· 

kendtjrun· Asliye hukuk 
mahkemesinde hazır tıu 

lunmanız veya bir vekil 
göndermemz gelmediğirnz 
ve göııd~rn,ıe~~iniz takdir 
de muhakemenın wiyabea 
cereyan edec!ği ilan~n teb· 
li~ olunur. 

Cam fiatları 
Hatay Vilayeti Fiat ~fo 

rdkabe Komisyonu lliy,n.se· 
tinden: 

1-Kristal cam ve por
selenden mamul her cins 
zücaciye eşyası ile kapı vu 
pencerelere ko.mlıın adi ve 
buzlu camların koıniı:ıyoııca 
tesbit edilen perakende sa~ 
lış kA.rı yüzde kırktır. 

2- Hu karo. bu cins· 
eşya satan dükkliıı ve ma 
ğaza s:ıhi.,b~in ıu~kur mal 
ları ı:;atın altlığl mahalden 
nıüşter"ye arzetiY1i mahal
deki ana kadar yaptığı bil 
cünıle (nakil, ard:ye, faiz, 
sigorta lnrllnıa payı ve 
sltire} Bütün masraflar <lit· 
hildir. 

'l'asbit edilen kar ytız· 
desindeıı fazla bir kar 
yüzdesi ilavesilo yavııacuk 
satışlar kanuni tnkfüaü 
müstelzimdir. 

kaları ve diğer hususi fab 
rjkalarm imalfitı olan ller 
nevi iplik ve kumuş)ar 
dev~etin resmen ilan etti 
ği Hatlarla şatılır. Hu .fiat 
hn fazlasına satış yapıl· 

nıaz. 

5 ..... ~ıodıı ve mevsime 
tabi bilumum kadın, ur
k-.:k ve çqcuklara ait ı~or 
nevi tulıafiyc eşy~sı İpt!k 
kadın çorapları i~ldi ka· 
dm iç ça,maşırları her ne 
vi ipekli eşa.rp,' ipekli er
k~k kravat)arı iı11ek man 
dıl, l_avantu, kolonya pud 
rrı,ruı ve sair!... gfüi bilu· 
mum tuhafiytı eşyusınııı1pe· 
rckeud;·~ kftr yi\1.dele.ı·i yüz 
do otuz lwşlir. 

<hıllal<i ınuHl.lhatgUzariıe 

Adınıızn mobl<Ok :t..ali 
miihür\ ı·iınizi k.lybettik. 
Yoıı i 1 t>"l'İ ı~i knzclı r:ıcJğı nıız
d:.tn ~skı lcrinhı hülmııi yoJc 
tur. Yaklu köyünden 

1 ril(jıine gösterıneğe vo bu 
ıuülnıyauyı mUteakip yüz 
kuruştan fuzln alış veriş 
lerd hturu iste ıildiği 
takdirde derlı.tl alıcıy,ı fa
tuıa vermeğe mecburdur 
lar,. 

Bmdnn fa~\asma satış 
kanuni takib:J.lı müsteJzim 
dir. Tuhııfiytt eşyasmda e
tiket koyma~ pı~cuuridit. 
ve bunların satışları dıı 
yukarıdaki es.ıs ve şartla· 
ra bağhdır. 

~1usul koıı~olosunu peri 
c;ağırmıştır. 

eşriyal Miidürü 
s~:Lli\1 Çl~LE K 

~· H. l'. ~latLll&Si Antakyit 

Gaı im kızı Zöhrn San
ntır Hıdvan oğlu Tahir 
llcgbe).i llqsan tH1~u Ab 

dillharuit Duwan 
4 -Devletcc satı~ına el 

.konulan Silwerl>auk ful>rı 

Yukarıdakı hlikiim ·~r 
lıHafına hareket kanuni 
takibulı müstelzimdir. 

src -
incir nakliY~~ı 

. .. dLJr 
inhisarlar Başoıo 

ğ ünden .. \Jlı)"' 
Süveydiyede ıııu ~ıe" 

edilmekte olan t~~ııı ~ 
150 ton kuru incırı11 r'~ 
v.eydiyeden Anta~3:~ ğ· 
lı veya deniz tarıttı1 . ıııa 
ruca lskedbruna ~\f~~r. 
nakasaya konuırnuŞ f.11' 

1- Süveyoiyec:Ie~,nı· 
takyaya naklinin Jl1 Jir' 
roen bedeli 562,50 t te 
olup ~7 Su rnuva1'~3 • .tır' . , , 8 }ıtı"'.. J 
minat akçası 42,1. 4_,.t 

2-!hale günü ~ p:ı' 
941 tarihine roüsad•! J~ 
zartes~ güttü sı>at 1'1oğt'll 
İnhisarlar Başnıüdü! 00d~ 
deki komisyon hı..ııor 
yapıla0aktır. i'. fl~ 

3- Bu husust~ :e)'eıı 
narnernizi görrnek 

18 
.. tJtlf~ 

lerin Silveydiyede pJll uı~Y' 
m~murluğurnuza, /\.'fl ı~Jtıl' 
d 

· .. a ~e ;ı. 
a satış şubenıı"" ~oaıı< 

der unda ltihisaflllr N ilaıı 
lü'ğütıe mürlicaatiıırt 
olunur. z4 

19--21 ...... 

ilan ·ıtl 
Salİ~ı) 

Anatakyanlll ttılflle 
mahallasinden Ab' 
sih oğlu {\libaile · rtJii~ 

ıJıl ./J• 
Antakyanın 111 ~ 

köyünden Ali 'l1uh
3 ~çıll~ 

lu Yusufe otel lJB IJO~· 
ücrçtinden bakiYf~ e'' 
mu. olan ( 120) su~ tıııfl' 
rakı nalidiye Jir!S ıtı"IJ!'' 
yeden iıııtıruıınıZll 1 "eııl~ alacu:kiı f u:Juf ııııı l 11,~~" 
'd . .. c"<ltııı ı·~ aı esıne .. mur8 '"'" ıııet 
mıda açtığı dil q_a ~&1, 
mebleği mertkıl~011 y";I: 
talısilile müddet ...-.ı~ • ııır 

verilmesine dail' ·sti~,ı 
mahkemesind9J1 

1 
s') 

eylediği ın92 esıı5 ·tı~ ~ 
ve 26-ıo-39 tarı ilF.ı.ı 
mı infaz edil0l81' eYJ"' 
dairemize te.qdi . ı,o~ 
olmasına uıeb11' ı>SıJ 
öt.leıunes! zıl1lııın4: Jc'' 
namınıza çıkarılıı ıll~ 
ri ikarne4'a}ııll~~

1 

oıO~ .ıl 
hyıytinden b~~sıt~l11~ 1'; 
tarafıı:ıdan bıl~ ior" ·l 
eliilmiŞ 01nıaglıı 51 oJ"j 
iflas kaounuı1011 lCııl' ~ 
desi dolaletile bU ilıııJfl~ 
nıulıakenıeıer.ı ~ ~"'J 
141 ve mııt~a.1t•P11 u'I} 
terine tevfik!U" b )181'11~ 
tebliğatın uaoell u oıd ~ 
na karar verH0~~aecl" 1. 
dan ıki ay ıull rııı ~~ (lhı.l :::J ır 
kı itirclzıuız nı J)"ıJjıJV l 

i.J'' " mak ~arcile 1 ,paıtı:41~ 
tL daıreıuıih ··Jtııı~ı:, 
l>orcunu~u 0 

• 1' ~ 
veya icranın geı;,i' ~ ~" 
ıııası lıa~~~rıda tJJ J:. 
gelirnıed1gtn1~ıi JJ)~ıi~ JI' 
ıcraya de~aıtl 111.J; •.: 
gayrı nıeukuleteıi•f,,ı~ 
dan borca Yr P~''' 
rının ıucıed1 ıP •"'-

. bOrcuıı 
suretıle b 
ce~i iUlueU te 


