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ı lngilt ere ile 
Rus9a 

Aımauyaya kar
şı bir ittifak im

zaladılar 
Moskova 13 A. A. -

4 • 

Inıiıtere ile Rusya arasan 
da H itler Almanyasına 
karş' müşterek har ek eti 
tazammun eden bir ittifak 
mua'ıedesi imzalanmı~hr. 

Rusya namın& Molotof ve 
lngiltere nıımına Mrslcova 
Büyük Elçisi Krips tıırafın 
<l u. imzalanan bu muahe· 
dt- ile ber iki taraf birıbi 

r ' ne azanıi ya r<lımda bulun 
maya ve Jiğeriııin muvdfü· 
kati olmadaıı mütareke ve 
ya sulh Hkdetmemeyi \aah 
hüt etmekted ı ler. 

Bulgarlar 
18 fırka askeri se· 

ft!rber etmişler 
Loodra 14 A. A. -

Röyter Aiancn ,bildiriyor: 
Bu'garistandan gelen 

haberlere göre şimdıy: ka 
dar 18 Bulgar lırkası se
ferber edılmıştir. Bunun 
l6 fırkası işğ1tl edilen a· 
ru~idedır. Turk hududun· 
d k' .. ., . 
• a 1 suvarı.erin arthrıldı· 
gı söylenmektedır. Fa tal 

büyük mikyasta tahşidat 
yapı\dığı haberi teyit et • 
memiştir. 

Bir Sırp hükiim e 
ti kuruldu 

Bedin 13 A. A. _ 
~ususi muhabirimiz bildi
, ıyor : Belgrat Almun as• 
~.eri komutanı dokuz .nalt 
ır Sırh hükumeti teşkil 

~hniştir. Reis hükumetinin, 
. •:hıstanın yeni Avrupaya 
ıltıhak · · ı· d . ı ıçın c ın en gele· 
111 Yapacağını ko.nutana 
~m~n. etmiştir, Kabined" 4 
• allrıcıye _Nazırı yoktur. 

Mütareke nı-
1 t . 
ııage ımza-

landı 
Fakat şartlar bel· 

li değ 1 
Beyrut 13 A. A. -

Suriyedeki Fransız ordula 
rı Başkumandanı general 
Deııtz ile lngiliz oıduları 
Başkumandanı General 
Vilson arısında dün ak • 
şam bir mütareke ani tş • 
masına varılmış ve müto'· 
reke imzalanmıştır. Bu ıu· 
retle Suriyedcki ihtilaf 34 
günde sona varmış bulun· 
maktrıdır. Mütareke şartla 
ı ı hakkında henüz hiçbir 
mttlı1mat yoktur. Dün _ak· 
şamdanheri ateş kes emri 
verilmiştir. Mütareke ş ırt 

ları iki taraf hükumetince 
kabul edildikten sonra 
ilan edilecektir. 

Darl'1.nla P~ten 
arasında ihtilaf 

Zürib 13 A. A. - Su 
riyedeki n ütareke şartlan 
meselesi üzerinde Mare· 
şal Pett>nle Amiral Dar· 
lan arasında ihtilaf çıktığı 
haber verılmektedir. Aıııi 
ral Darlan mütuekeyi re { 
tarafııuıdır. General Vey 
gand l.t Vışi de bulunmak 
tadır. 

General K?ltru 
çekildi~ 

Kahire 13 A. A. -
G:neral ~ögoı, Ortıı şark 
taki Hür Frans1z4 kuvv'!tle· 
ı inin u'llumi ddegf"sı Ge· 
neral ka~ı uyu bıışkca b.r 
vazifeye çağırmış ve ye 
rine delege olarak Bar· 
dö Bekavayı tayın etmiş· 

tir. 

Mütai~ke nasıl 
imzalandı ? 
Loııdra 14 A. A. -

Akkada General Dentzle 
Vılsoıı ara~ınd1 al:.dedılen 
mütareke 12 snatlik bir 
mitlarekeden sonrA imza• 
laumı~hr. imza e :rnasındu 
elektrik cereyana kesilmiş 

ve pencerenin ranma geti 
rilon otomobil ve mote • 
~ik!etl~rin ışığı altrn<la inııa 
mr rcısinıi yapılmışltr. 

1-{alep ve Hllmus 
bombalandı 

Kahire 13 A.A. - lngi· 
liz tayyaıclerı dü ı holep ve 
Humustaki askeri hedd· 
\eı i bombardıman etmiş 
ve mühim hasara ubep 
olmuştur Trablusgrp lima 
nına da hücum .edılip bom 
balıır a'ılmışhr, 

Son Rus mü j 'Almanıza/ e
da/ aa hallı rinin ehem-
yarıldı 

ALMANLAR MOSKO 
VA VE LENINGRADA 
DOGRU iLERLiYOR 
L~R-KIYEF DÜŞVl~ı( 
ÜZERE-RUS o:~Di..J. 

SU JNHıLAL MI EDiYOR? 
Berlin 13 A.A. - Al· 

man Başkum ındınhğı.un 
fevkalade ıtelJliği: Bütün 
Ş ırk cephesindeki Stalin 
hattının ehemmiyetli nok• 
taları yarılmış bulunmak· 
tadır. 

Düşman geniş bir rep 
he ıiz'!rind ! O. nf<!i~:!rı~ı' 

ötesine tardedilmiştir.· Fi·• 
rar halinde bulunan Rus 
ordusunuıı ta 'cibi de· 
varn edilmektedir. Alının 
ordusu ukranyanın merke 
zi olan Kiydın çok va· 
kınında bulunm:tktadır. 

Vıtebeslc şehri 11 temmuz 
dan beri el ınizJe Jir. Şi· 
mılde Leningrada 

d . .ılr .! ilui h-re' !l de· 
v1n r.tmekteJır. 

Berlin 13 .A.A. -Al 
man Hjaıuı bildiriyor: 

Sulh zamanında inşı 
e<lılmi~ olan Stalin _müda· 
faa hatlı .artık yarılınıştır. 
E.ıli kilomdre derinliğine 
kaJtir uzanan bu uzun mü 
daf aa hutında en asri le· 
~İ:\at bulunmakta idi. 

Al~ın ordulara şimdi 

miqeti 
Berlin 14 A.A.-· Al· 

mııı aj•nsı b:J ,:Hriyor: Vi· 
besk c'.varında Rus cephesi 
yırıldıl<tan sonra Alının 
ordusunun ku~ndığı zafe· 
rin eh e m m i y e t i 
çıkmıştır. Alınan kataatı 
önüne durulm u: bir bü· 
c 1Jmla bütüu sığınıkları 
bir bir zıptetot\ş ve Stı· 
lin haltını bir bı1ştan obir 
başa ka<lar geçmiştir. Al· 
man silahlarının mükemliye 

· tikarşısıoda Rus şrdusunda 
panik çıkmış ve 16) ta'lk 
tahribc.lunmustur. 

.RU5 TEB'...'.GlN ~ G).{2. 
Mcskova 13 A. ı\ .

Rus tebliği: 
Kıtalaraınıı dün bütün 

cepbe boyunca muannida 
ne nıuhsrebel ~r vermiştir 
Cepbcde mühim ve eıulı 
değişiklik yoktur. H tvı 
kuvvetlerimiz düş n.ını a· 
ğır darbeler indirmiş, Ro· 
manyadaki Kö ıtence Li· 
manı ile Petrol kuyularını 

Pült-stid~ki bo n'>.ıdl 01 ı 

eııj niştir. J SJ ı u• 
kamları göre d;,in 102 
Almurı tayy.ır ..- si düıüı ül · 
mü~tür. 

mukavemetinin hemen ta· 
mamen kmlmış olJujunun 
en büyü'< delıli lir. Rus cü 

Minsk şelırinJeıı 200 "ilo 
metre uzuktadırlar. Bu zıtamları geniş m kt•ıta 
suretle Moskov.ıyıı. do~r1.1 birbirine kuış nış vuiyet4 
ilt:rlcyiş kolaylı~mı~ bulun tedir. S~a'in hathnuı ya· 
ma~ tadır. rılması o kadar mühim bir 

Şanild~ Leningrad zaferdir ki, bütün Avrupa 
düşmek üzer .!dır. Rui or· nın nt>Cine ol ır&k k:t•i ne· 
dusu aı aaınd1 inhilal em- ti<:eııi.1 alınmak üzer" uu· 
m.ueJeri vardır Bu hal Rus lunduğuna delildir. 

----------------SON DAKiKA 

lngilizlerBeg 
ruf önünde 

Lübnan ve 3uriyenin 
a~keri ve siyasi iş 
gali temamıanıyoı 

Lordra 14 A.A.-Rfıy 
ter •i msmın Suriyedeki 
muhabiri,ytt zıyor: Beyrulun 
önündeyi. Mütarekenin im 
zs sıııı müteakip ö 1ümüzJe 
ki 24 saat içinde Suriye· 
yenin siyasi ve ulceri iş· 
gali tamamlanmış olacak· 
tır. Dün akş•m beytutta 
bütün ışıklar tekrar yllnmış 
tır. Suriyelilt':r Filiııtin ve 
Mısırla ticari münasebete 
giJişmeye hazırlanıyorlar 

Yakın şarkta 
lngiıtert- haz,da 

nıyor 

L'lndra 14 A. A. -
Röyterin siyui muh.ıbiri 
yazıyor : 

Suriyede muhasamat 
arhİc ıona ermiştir. ıv1litıe 
fikl l!r şimdi şimıtl Jen g~le 
cek bir Alman tehlikesi 
ne karşı Tür kiyenin bir 
tampon devlet olarak kar• 
şı koyacağına inanmtşlar• 
dır. lngiıterc bu bakım • 
dan jarkta hemen hemen 
hazırlanmış vaziyettedir . 

=-~.!!!!!!!!!!!!=:!~m!l!ll 

lraktan Mısırdan ve hlistin· 
dcın Lü~nana b:r ç.>k say· 
fıyec\lerin ıı~tm ~.:ii b !ld~D· 
mektedir. -



Elektirik cer
ganı 

.. ERKEN KESlLIYOR 
Sabahları "ııjans haber· 

leri için verilen cereyan 
~11yhe erktn kesilmt:ğ~ ba~· 
~ lamıştır . Bir çok . dini( yi• 

ciler ajans bubcrl .. :indcn 
sonra herkesi .alakadar 
eden «Ev ıaalını» diıue· 
yemediklerinc.ien ~ikayet 
ctmek'edır e . Elektirik 
id resinin cereyam yaram 
saat daha uzatması niha· 
yet Lir kaç kilo mazot 
sarfıyatına İcab t-ldirirki 
bununda mühim l>ir şey 
olmadığı malumdıır. Bina· 
cnaleyh dektirik tdare Ji· 
nin halkın bu JileRİui ye• 
rine ielirmesi lazımdır 
kanaatmdayız 

Halkevinde 
ı . MUSiKi DERSLERi 

Sesi müsait kız ve er• 
keklere evimizde karo ve 
uyrıca alafra ıga keman 
der.der' verilecektir. Her 
b1f ta pazartesi, per~embe 
günler İ sı.ııt 17 :deıı 18 o 
kadar ders vardır. 

lstekliler.n Halkvei ka· 
tipliğine müracaatlara. 

Kaonl ve rögar 
inşaatı 

Toprak ·nak- ·ı 
Ziyalı 

Antakya Belediye Re· 
isliğinden : 

1-Antakyanın cümbu· 
riyet mahılleıinde ve belo· 
diye dairasi arkaaındald 
volun açılnıuı kin haf ri· 
yat ve to1-1rak nftkliyatı iş· 
leri açık eksiltmeye lıcon• 
muştur. 

2-Keşif bedeli (1338) 
Hn. 

istekliler Lu işe ait 
evrakı A takya belediyesi • 
Fen daır~sinde görebilir· 
ler. 

4- Eksiltme 21 Tem· 
muz ı •azart~si saat 12 de 
belediye dairesi encüm~n 
odasında yaP.ılıcaktar. 1 

5-Muvskkat teminat 
( 1 OO)lira 35 kuruştur. 

6- isteklilerin ticaret 
odastna kayıtlı bulunduk· 
larma dair vı sika İle temi· 
nah tediye ettiklerini 
gösterir evrakı müsbite 
ve ehliyet vesikuı ibr"z 

ı etmeleri lazımdır. 

' JEkme1' alına-
} cok 

C. M. umumlllGlnden 

1- Antayanın Kurtu 
1 luş caddeai lcaual ve rögar 
ı m~aah işleri.açık eksiltme· 

ye konulmuştur. 

Antakya Ceıa Evinin 
bı r ldnelik'3 l ·6·942 tarihi· 
ne lıı:adar tahmini 94608 
kilo ekmeğinin ihale günü 
oları 30·5·941 de talip 
çıkmıdığındao 21·7·941 
tarihinde ıaat 10 da 
C.M.l.J. hkta müteşekkil 
ko llisyonda ib ti esi y•pıl· 
mak Üzöre yeniden kıpah 

'2- Keşıl bedeli"(2676) 
. lira 3 ~ kuruştur. 

3-Jstekliler bu i~e ait 
f'.Vrakı be:ediye it n Jireain 
ce görebılirler. 

4- Eksiltme 18 Tem 
mnz 1941 cıımtt günü saat 
16 da Antakyıt belediye 
dıiresı encümen udaaında 
)'apılacahır. 

5 - Muvakkat teminat 
(200} lira 73 kuruştıır. 

6 isteklilerin ticaret 
udasıııa kayıtla bulunduklıı· 
rına dair vesika ile muvak 
kat terninatı tediye ettikle· 
ıını KÖSleri r evrakı müs· 
l.Jite ve ehliyet vesik aaı ib· 
raz etmelerı lazımdır. 

zarf uıuliıe ekıiltm.,ye 

konulduğu ve talivıerin 
yüzde yedi buçuktan 904 . 

Lira 69 kuruıı pey ak~a· 
laranı V<! teklif metuplarmı 
hamilin meıkQr saatten 
t'VVel komi•ıona müraca· 
alları ve f aıla izahat iıle 
yenlerin ceza evi müdür 
luğündeki şartnameyi o 
kumalara ilan olunur. 

Sebze ve nıegva alınacak 
Muhewmen fiat 

Cinııi Kilo Lira Kuruı 
Patates 2640 264 00 
Kabak 2640 211 20 
Taze fuulya 2640 211 20 
Domates 1056 42 24 
Hıyar 886 61 60 
Erik ıı. 440 44 00 
Elma ·440 44 00 
Y esiı,..B ,ber h3 ö 80 
S oğ.1ın 630 37 ..!. .8J~ , an O> Sirke \f l 20 

' 
944 84~ 

Askeri Satın alma Komisyo ııundan: 11.i .. 

Yukanda cinı ve miktarı yazılı Y•ıf sebze ve mey• 
va pazarlıkla satın alınıca~tır. Talip olanlar 100 de 
7 ,5 teminatlarile birlikte ihale günü olan 28 -7 -94 l 
p.1z11r(esi günü saat 14 de a!lkt 11 komisyona müra• 
caıtluı şartııoma levzaım Müdüdüğün<le görülebilir. 

Y igecek alınacak 
An tak yada Gümrük Munaf ua taburu sat.natma komisyonundan 

Beher ~ 
Fi. Mub. Teminat Elcsiltıll" iti Cinai Miktarı 

Ya~ sebze ( 4300 kilo pat 
lican, 7300 K. Doma tes 
3600 K. Bamya, 4800 K. 
Taze fasuly•, 3700 K. ka 
bak, 190 k. Sarmısak 4500 
k. Pırasa, 2100 k. Lahana, 
6300 k. Ispanak 190 k. 
Mıydınoz 3050 k. Taze 
bakla 614 k. 
Tazze biber 

kilo 

40462 

Yaş meyva ( 4400.k. Tl'lze 

kilosu o un 
Krş. Sarıl. 

8 

Lir:. Krş. gün ve sJ' 

S•'I 
323 70 Açık ek. 1,8,941 

üzüm 6300 k. Karpuz 8 t b 
2520 le. Hıyar 2520 k. 

941 
5' Q J.fa 

Portakal 15740 10 118 5 Açık ek. 1,8, 51• }ole 
Mercimek 840() 25 157 50 Açık ek. ,, 51 ılbta: 
Patates 10000 16 120 Açıkek. " 

1
51 t.Şi 

Tabhjye ( Talmr merke:i) 30000 2 50 5G 25 Açık ek. 2,8,94 S• tktc 
Yerli be yaz peynir 2572 70 124 53 Açık ek. ,, S• bi11 
Makarna 2400 50 90 Açık ek. " 5' ıııiııı 
Şt:hriyc 1463 50 :54 87 Açık ek. ,, l S• bıı 
Zeytin tanesi 2460 45 83 03 .. Açık ek. 1,8,94 5" 'IQ 

Salça 1060 25 19 88 Açık ek. ,, S' ti<lik 
Kuru Soğan 13400 11 l 10 55 Açık ek. • $' ~l"ı 
Kuı u üzum 1636 30 36 81Açık ek. .. S•· t1ıkh 
Sı\man 101250 3 50 265 79 Açık ek. ),8,941 S• '•ti1 
Kuru ot l 938 JO 5 726 75 Kapalı zarf " 5,. l 

·odun 1068500 1 60 1282 20 .. 6,8,941 51· ~le 
Sabun 4690 50 175 88 Açık rk. ,, 5' 

1 

Börülce 4700 23 .. 88 13 Açık ek. " ıS•· k 
Bulgur 11330 22 ) 86 95 Açık ek. 7,8,94 S-
Pirinç 8600 40 258 Açık ek. " s• Ya 
Sade yağ 5640 '75 740 25 Kapalı zarf ,, 4l 51 l t 
Nohut 103 70 22 171 11 Açık ek .1 8,8,9 5' ktıı4 
Kuru fasulya ._12100 25 ~26 88 Açık ek. - " ''" 
Sığar ve koyun eti 39400 5' lı.t 
kilCI Sığır 16183 Koyun 55588 33 1375 80 Kapalı zarf,. eı'' ht~ 

Yucarı Ja cins, miktar, fıal ve muvakkat teminat miktarları gösteriletl IJıaıı~ 1
1
l 

yem ve mahrukat hizalarında göstenie neksiltrne şekilleri il~ ib tleye k0~,ille' ~' 
Bunlardan samın, ot. odu ı sebze V<! meyvcılar tabur ve bölük merke: f ı• 1 d 
ğerleri tabur merkezin~ teslim edile.:ddır. Şartnameler komisyonda ,,.e 1ı'\ it 

görülebilir. isteklilerin teminat makbuılan ıle birlikte mu ıyye ı gün "" e"~e~ 
komisyona müracaatları ve kapalı zarfı .mı ihıl~ s.utuı lı ı bır s'ıla1t 1 

e~•1 

kadar komisy:.n reislığiııe verilmesi vegecikmelerin hiçoir suretle M '" / 
ce gi ilin olunur. ~ 

llanen tebliğ Erzak satın alınaC8 r 
Karkhaa As. Ji. 

• 
Hakimliğinden 

Kırı"h•n K ırtulıış m aballe 
ıind~oturanC.cıacııVlıt.ak Mc& 
malyanııı aym maballedeu 
Manuk luıı Meryem E.k~i· 
yan aleybınc kın~hctıı Aı:ı.ı 
ye hukuk m11hkemt: ~ ı· 

ne açhjı ifraz ve lt t:ıcıl 

davtl&Ulın yavılıııakta oian 

duruşma.anda: 

Muddei aıeyl. Mer)em'· 
in Surıy~ye gıttıgı ve na · 
ten 'kametgalmıın meı;tı ~l 

buıunduiu daveıiyesınt: ve 
rılen me1rubaltao anlaşılmış 
olmasıntt mebni malı~enıe· 
ce 16 -'::J-941 sala gı.inü 
ıııat 9 da Uuru~mada ha· 
zır bulunması için ilanen 
leblıır;al yapılınas:na ka· 

rcr ~erilmiş . olduiundan 
mezbureye Hanen teblğ 

olunur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ~ELE.Nı< 

C!H.1'.Matbaası Autaky• 

Miktarı TemıuaU 

Cınsi Kilo Lira K. 
Mskarna 5000 150 00 
Kırmızt bib~r 300 9 oO 
liul_lur 10000 142 50 
Taze kabak It>OJJ 9 l "\,o 
Taze fasulyı 2 OJQ _ııG 

Taze bıtınya 8JOJ :ıl:W 
Patııccan 18JOO :lOl 
Y ~ş 1 bıb 'r 50JJ l ll 
Uom !les 8UJJ 36 
Semiz olu 25UOJ 150 
Kemiksiz koyuıwtı 36() ,13 
Süt 10d0 .8 
Y "ğurt 1800 13 

11 
ıO 
so 

Nakliyeıile berüber rıJf ,, 
Ekm'!!< pışırme ucreti b~lı:ır kilo~u 1 ~LJ foJ~', 

l - Hatay Jandarmı1 birlıkle.ri ıc;ıll ,..~ 
ve miktarları yazılı e(uk v~ se\Jıe ıle ,~ 
hil ekmek pişirme ücreti açık ekıiltiJl" 
hu ahnacıktır. .. 1 ıı *' 

2 - Ekıiltm'! 21,7,941 p.uartesi 6ıJ " 
yapllacaktır. . 

1
,11• 

3 - Talip olanların o gün lo te 11
' 11•' 1 

rnl ol.tsındı ı ınH1Hı1\c vesiletl:tr• i~ıJ .~~ 
takya lu~lasındı:t müteşekkil sılan alı..,eijY 
ve şartnameleri görmek üzere· alaY 
ğüne mürac:aatlan, 


