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aınn Daf•n .. ,,..,. 

10 kuruttur 

Ttsırruf h'lnoları beş 
kupür üz.,rine tanzim olun 
muştur. 5, 25, lOJ, SOJ 
ve lOOD lıralık kıy netleri 
ibtivi etmektedirler. Ku· 
pürler 3, 6 ııy'ık v~ bir 
senelik olm.ık üz İri! üç 
vade ile sehl:nakta v~ üç 
ayhlclara y izd ~ 4, a1 tı ay 
lıklara y jzd .. be ·, bir s ~ • 

nelik vadelilere d~ yjzd ' 
altı faiz verilmektedır. 

Tasuruf bo 'Oları için 
devlet m:ihim mu ıfıyetler 
ttrnı 1111k 1adır. Evvela bu 
bonolu bütün banka:u ta 
rafından ibraz edildiği ıtn 
dıt yl• Z :le yanın faiz tarkı 
ile ı skonto t dilebilm~klt" 

' böy .ece istenildiği anda 
parayıt tahvili imHrn dahi· 
line girmiş bulunmttkta• 
lır. 

Türkige 
bitaraf lığtrll mu 
hafaza etrniştir 

ve edecektir 
Lo drd 20 A. A. -

Toy.nis g zetesi y .. z :lığı 
Ü r makale Je Turt yenin 
tam b1taraJh~ını muh ,fa· 
Zt için gô,teıd ıgi azım 
ve İradeye İşaret edt:r.ek 
bu dılrüst politıkayı1 devam 
etmekte l'ürkiye.ıı n tama· 

mile haKh odu unu Gene 
ı D .. ' a en ı ze Suriy d : görı· 

d erilecek Frar.s z k l d ' lirı· 
ıuıı .I O;)rıkıu1ı1do:Ln geçirıl 
mesme mtisu.ade l!dılme • 
Dıış ve ls,<mdeı una ıh ica 
eden g · ı · emı erın enterne 
cdılmesıniu LJ bitaraflığı · 
~ın parlak bır d '" lıli odu
gu ıu Y ~ zınaktad r. 

Karadenizde 
Geceleri .seyrüse 
fer ya~ak edildi 

V Ankara - Mtln kalat 
ek ~ · 

T ,~leh Karadeııizd , 
ur~ ·ı . se ~ &t!oıı erıııın geceleri 
Yrusder elmt>sim Y•sak 

"Yleınic.t" f> . . vır. ıu gemıler ge 
c~y, k 
{P •• en Ya in bır limar dt 
oeçırt cek - d ' 
l ve gun üz yo una d .. Adr wV:&.nı e d~cek le rd•r . 

1Yenın yaz tatili 
y A-iliyenin mutad olan 
r:~ t~ilı bugünden itiba· 
old • aşlamışhr. Malum 

Ugu .. 
Yaz ta .. uzere Adlıyenin 
dev tı!ı 4 eyh.ıle kadaı 

t m edec.ektir. 

Almanlara gö-~ e Ruslara göre 

Rus ordusu- 12Almtın ge 
nuı1 takibine misi batırıldı 
devam edi

li9or 
Sovyetle rin zay1· 
atı birbuçuk mil· 

yon askeri bulmuş 
Berlin 20 A A. -

Alman tebli~i : 
Brsarabyad1 ilerlemek 

te o\an Alman Vd R·>men 
b•alar•, rJcıt bıli,..de b u 
lunan Rus ordusunu taki· 
be dev ım etmektedir. 
Smo'ensk mıntakası'ld tlc i 
muharebeler p'an mucibin 
ce d vttm f'd yor ., Dıişman 
çok ağır z ·yıat vermekte· 
<lir. 

Berlin 20 A . A . -
t itaraf müş.-h i tler b ar bin 
başır.d rnbe:i Rus o·dusu 
ı u11 aske i z.yıah b' rb · ıçuk 

mıJyo lU b Jldul u ıu bey .an 
etmekted rler. 

Binlerce Rus as 
k eri Almanlara 

ilt ica etti 
Berlin 20 A· A. -

Cephe, in ş imal kısmanda 
b ulerce Rm askerile b.r· 
Ç01' subay ar f rıtr ed~rek 
Alman <Jı cluıun& iltihak 
etıı ı şlerd r . 

Rvs ordusu ihata 
ediliyor 

S okholm 20 A. A. -
Gelen habf'rl< re gore, 
Smol~l'S< civarıı. d ı ço,< 
ş dd~tli mubarebeler ol • 
makta v' Alm•nlttr bura· 
dıki Rucı o·dusunu iki 
tar.ı ftan iha tay j çalışrnak· 

tadlrlar. Ruslaı-ın mu'ca bil 
taarruz' ırı Mosl ovanın 

şariurıd ·k\ kuvvetler ini 
topl y.trak or"dı b'r mü • 
d tfaa ba!tı v .:c d '! g-eti r • 
mek iç• rıd r. 

ltalyan tebl~ği 
Roına 20 A . A. -

Bugiinkü ltaJydn Resmi teb 
ligirde, Akd~nizd~ iki in· 
giliz den' z.tltJsinm b ılırıl· 

d ğı ve h r lt•lyan deniz· 
bltısının dıt üss·foe dön:u~ 
d•ğa bildirilmelcıedır. 

Cephelerde mü· 
him~bir ~değiş;k 

lik yok -
Moıkova 20 A.A.-: 

Rus te bliği : 

Cephelerde mubarebe 
şiddetle devam etmekte· 
d;r. Mühim bir değişiklik 
yoktur. Balbk denizinde 
11 Alman Nakliye gemaıi 

le bir pe'rol gemisi bftla· 
tırılmııtır . 

D iio akşam ~molenlk ve 
Novoğrad cıapbclerinde yioe 
çok ~ iddetli mubıreö~ler 
olmuştur. Hava kuvvetleri~·: 
miz geceleyin düşmını 
tank ve zırbh kolla ·anı 

bombardıman ve tahribi · 
ne devam etmiş dün 71 
Alman tayyart-si düşütül· 

mütlür . · 

Harbin dör
düncü haf tası 

lrıgilizlere gö.-e 
almanlanların yıl 
darım harbi mu 

vaffak olaınadı 

Londra 21 A.A.- As· 
keri mebafil Rus Alman 
harbi hakkında şu mütalea 
yı yürütmektedfrAlman·Rus 
harbinin dördüncü haftaaı 
bitmek üzeredir. Alman· 
lar bu dört hafta zBhnda 
Rııs askeri araanda bir 
bozgun çıkarmaya mevaf 
{ık olamanuşlard.r. ilk de 
fadır ~i hu Alm•n ilerler· 
leyişi ve tabri b.ıtı taarru· 
za uğrıyan milletin askeri· 
ni pınike uiralrr..adı Bu 
da Rus askerin n mükem• 
mel tecbiı enilmesi•1 Jen 
ileri geliror. 

Ruılar belki toprak kay· 

bediyorl•r. Fakat terketıi' 
ler i ıjebir !erdeki bi.itün er• 
za'a ve işe yarayacak her 

ş eyi tahrib e ttikle rinJen 
Ahiıatılar bı.a ~ebirlerlt-dJen 
hiçbir iıti f ade temin ed~mi 
yor lar. 

7f ekraı gör.üş e 
Cek ve mühirn ka 
rarlar alacaklRrmıı 
- Londra 20 A.A.-Röy · 

ter ıjanitmn M<tsmvadm 
aldıja habere göre Ml'r .J 

keıi Avr upa vaziyetini 
1rörüımek üzere pek •y•· 

lcmda Hitlerlo musolini 
Brenner geçidinde tek· 
rar görüşecek~rdir. Gö·· 
rüşölecek mNeleler aHlln 
da Şarlt cephesindd'i Yıl• 
ziyet ile haıı mantualar· 
dı Alman tskerinin yeri .. 
ne ltalyın aakc'!rlerinin İ· 
kımesi işi de vardrr. Ait 
lerin Fransadan S1va ~&h 
rile Koraik' aduanm Mu· 
ıoliniılin iıııl etmeıio.,.. 
müıaade eaeıeeti de ..e,.. 
lenm~kt"dir. 

Bir Alman 
şelır.ine 

İngilizler 7000 bom· 
ba attılar 

Londra 20 .A. ı\- İn· 
ıiliz tayyareleri dün ak · 
şam gar'.Ji Almanya ve iı· 
gal altındaki F r1naa ıehir· 
l.eri üıerİnt! müteıddtt bü· 
cuml•r yıpllllŞ, aıakeri .w 
defleri bombardıman eyle~ 
mitlerdir. 

Bilhaua Aben ,ehrino 
yapılın hücum Jc1şdt ve• 
rici almış ve bu ıebirdeki be 
defler üzerint: 700:> yan• 
gın ve infilak bomow abl 
mıştır. Bombardıman neti· 
çesiode şebirJeki elektirik, 
bava idi tOIİHtile bükü· 
met, belet'iye binaları ve 
evler çok ağır baaıra ut• 
ramış sokaklar i nfılıkla 
dolmuştur. Alınan r•dyosu 
bu bombardımandan beh· 
seci erkf'D bu şebir için 
"bedbıbt ıe~iir,. h lime•ini 
kutlanmıştır. 

Alman ıebi rlerinc bir 
tek bomlbs duş'Diyecoiine 
dair Mare,ıl Görinıin id · 
diası yalan çıkınaı ve Çör 
çilin ıöyledaği sözlerin 
yakında tabakkiık ·ed'ece· 

ti anta~ılmıı bulunmı1'tadır · 
SOH DAKiKA 

Ru~ 
Herşeyi &~ile
yeksau ediyorla~ 

cu:rı~aıım---------.... -•lillllıııııllllllliılıllı .. 1 Roma 21 A. '\. - Trı 
23 1 I büna iaıeteai :~ cepbed,,. 

emmıız ŞU garlŞ tlfl ı ki muhabiri bildiriyor: Ruı 
1 

larm verdild~r . direktif 
23 Temmuzda f,lcende I 

runda yapılactğını evvel · I 

1 

c ! haber vt rdığimiz ~ u 
ydnşlarının bırinci kısmı 
sabahlryin saat 8 de 
ve Türk bıt)'rağı rarıtı d a 

u a t 1 7 de Bö 1ge Başkanı 
v•lim•z Şükrü Sö\imensij· 
erin riy.aeti ı ,de yapılacak 
ve mükafatlar d a yine 
Valim z t;rd mtl jn datıta• 
lacıtktır , 

dairca:nde tıbrib~t y~lİI• 
mıktadar • tiu iş o'od ar 
iler i VılrWlŞbr ki s~nedlS 
29 bin t o .1 ç~lik imal e • 
den b. r fıbnicıuan i ı1 bi· .. 
l~ ~~l~~·f.l!!. 



Yardımsev ~n 
ler Cemige 

tine 
l.Jardenparti na 

sılah tesli ın edildi 
~elırimiz gençleri tarafından 
yardımsevenler cemiyeti 
menfaatine yapılan g uull 

partiııin safi ha llatı olan 
354 lira 4 .. uruş cemi· 
yet veznesine makbuz mu 
kctbilinde teslim edil 
miştir. 

Halkevinde 
Bugüu montrö 

günü tcsid edilecek 
Boğaılardıt Tiırk haki 

miyetini kayt.:ıız şartsız te• 
min eden montrö aı·laşma 
smm beşini yıldönumü 
münasebeti}~ bugün I lal• 
kevinde bir tören yapıla· 
caktır. Bu törenden sonra 
iki de p"yes vardır. Bütün 
vatan~lar tötene davetli· 
dir. 

Liselilere 
23 temmuz Kurtuluş 

bayramındu yapılöctk ge 
çit resmine ve çelenk ikoy 
rna mer.uiıhine işt:rak el• 
mek üzere şebriruiıd.. bu 
luna·n kız ve erk'!lc liseleı 
ri hılebesinin çurşamba 
giınü saat 6 da okuliarm· 
Ja haıır bulunmalurı Mtla 
rif Müdürü taı slıııdao bil· 
cfirilmiştir. 

Toprak nak-
liyatı 

Antakya Belediye Re· 
isli~inden : 

1-Aııtakyamn cümhu· 
riyet mahal1esinde ve bele 
diye dairesi arkasındaki 
:volun açıloııun İ\'İn bafri· 
yat Ye toprak nflkliyalı İş· 
leri açık eksiltmeye kon• 
muştur. 

2-Keşif bedeli (1338) 
li radır. 

3 - Jsttkliler Lıu işe ait 
; evrakı Aı:lakya belediyesi 
Fen da~resinde görebilir· 
lcr. 

4- Eksiltme 21 Tem· 
muz ı azurtesi sut 12 de 
beledİ)e dairt si eDc:i n .. rı 
odasında yapıl c ktır. 

5- Muv1kkut temin Jt 
(lOO)lira 35 kur uşlur . 

6- Jsteklilerin ıcaret 
odasına kayıtlı bulunJnk . 

160000 kilo 
sığır _eti alı 

- nacak 
ls"euderun askeri sıhıul 

ma komisyonundan: 
1- Kapah :urf usuli· 

le eks;ltmeye konulan 16 O 
hin kilo sığır etir.iıı ihale 

..... ·ihi olan 19-7··941 de 
k nuni ev . .afı haiz istekli 
cı ığn.J ın eksiltme 
• .Awarıık la yapılacaktır. 

2·· Eksiltme 26··7 -941 
5\ 11 dedir. 

3 .. ~\fol-J loımen b ·deli 
40000 lira ve muvakkat 
temin ah 300.) lir~dır. 

4· Kanuııi evslfı haiı: 
istektiterin muayyen vakıt 
ta lskenderun askeri satı· 

,na ima komisyoıwr a müraca· 
atları 

Ekmek. alına-
cak 

C. M. umumiılOlndan 

Antakya Ceza f.vinin 
bır S.!nelik'31·6-9.t2 tarihi· 
ne kadar tahmini 94608 
kilo ekmeğinin ihale günü 
olan 30-5-941 de talip 
çıkmadığından 21·7·941 
tarihinde saat 10 da 
C M.l.ı. lıkta müteşekkil 
ko'JJisyonds in desi yapıl· 
mak üzere )enıden kap•h 
zarf usıJlile eksiltm-ye 
konulduğu ve talipterin 

yüzde yedi buçuktan 9J4 
Ura 69 kuruş pey akça· 
!arını V..! tektif metuplarım 
hamilen meıkftr saatten 
c-vvel komis,ona müraca· 
atları ve fazla izahat iste 
yen)eriu ceza evi müdür 
luğündeki şartnameyi o 
lrnmalurı iliıı olunur. 

Kayıpciizden 
içerisinde 175 kuruş 

para, veı iİ . makbuzlar1, 
ulacak ~•metleri vo köy 
ihtiyar Heyeti aıahk n üh 
rüm bu'uııın cüzdanımı 
koyl.Jet•tim. 
Bu'anlarm içindeki para 
ker.d·sine ait olmak üze re 
bana getlrmel•r.ni inuni· 
yet namına rict ederim. 

Büyük Burç köyünden 
13ekir Sıtlu D.k 

}arına dair vı sika İle temi· 
nah tediye ettiklerini 
göıterir evralu mü&bite 
ve ehliyet vesika11 ibr · z 
e,tmeleri lazımdır. 

Sadeqağ ve p ·, inç alınacak 
Cinşi Mıktarı Mı.h Be. Mu te pazarlık Saat 

kilo lira lir g nu 
Sc.Je ys~ 1600 2400& 1800 30-7·941 10 
Piriııç 52000 18720 1404 30·7·941 16 
• J •• Kapalı iarf uulile t·ksil :'Deye konulan yukarı· 

da yazıla 2 "elem yiyecek m ... udderin n iki kalem 
)İyect:k ınn~deleıinin ıhıl' gG'l"i oi.t ı 18 7·94lde iı· 
tddi çıknıadığrndan her mucıbi kanun ltir ay içinde 
pazarlıkla salın alıııacaktır. 

2 Miktar ve muhammen bc<leilerile muvakkat te· 
minaıları ve pazar tık p,ün ·, hizalarında Y.azıhdır. 

3· hıek1ileri11 kanuni Vf & ik vt: muva"kat teminat· 
larile mııa)yen v11kııta isken ierunda aıkeri satan alma 

İhlal edilen maden. 
• röhs11.l name}Prl 

. - 193 Hatay Valiliğinden 
Dörtyol ka.z:ısıilrn Pa. 

yH Nahiyesine bağlı Sin· 
caıı köyünde Krom made 
ui aramak üzere S:zmaş 
şirketinin mülga Hatay Dev 
letinden aldığı 5 -6 -939 
tarihli ve 1281-34 sayılı 
muvakkat rubsıtnameyi 
tebdilen verilen3-2-1941 
tarihli ve 1-11 nu man~h 
ruhsatnamenin meriyet ta· 
ı ihi ol&n 5-6 -1939 tari 
hındc::n itibaren iki sene 
geçtiği halde ihale talebin 
de bulıınulmadığı cihetle 
Vılayet idare heyetiain 7. 
7-1941 tarihli ve 341 
sa) 1ı ıkararı mucibiı ce ip· 
tol edild'.ği ilan o!unur. 

* * • 
Hatay Valilığind,..n 

lskenderun Keza~rorn 
F..lın"cık yaylasında Krom 
madeni ar;:ımak üzere Saı 
maş Ş\rketınin müıga Ha
tfly Devlelind en aldığt 

26 - 6 -19 39 tarihli ve 
1491 -34 sayılı muvakkat 
ruhsatnameyi tebd ı len ve 
rilen .3-2-1941 tarihli 
ve 1-13 numaralı rub~at· 
namenin, meriyet tarihi v 
lan 26 -6 -1939 tarıh in· 
den itibaı en 2 sene geı;ti 

ği halde ihale t.aıebinde 
bulunuhıadığı cihetle, Vı• 
!ayet idııre Heyetinin 15 
7-1941 tariblı v' 361 
sıyılı.,kuarı mucunc;, ip· 

tal eJildiği ilan olunur. 

* * * Hatay Valiliğinden 
hkenderuı Kazasının E· 

senbeyli ve yemişl i köyle 
rinde v~ civarı lda Krom 
Manganez, Nıkel ve Simli 
ku,.şun madenleri aramtık 

üzere Kadri Nuri Köksrsl, 
Hasan Dudu ve Dtirrü Kar 
manı ı mülga Hatıy Dev· 
letirıden aldıkları ve yeni 
si \le de tebdil etmcdikh 
rj 15 - o - 1939 tarihlı 

ve 1401 ·34 nu .. ıaralı mu 
vaklut taharri rutıs1t u· 
mesinin meriyet tarihi olan 
15·6· 1939 tarihinden it\ba 
reu 2 sene geçtiği halde 
ihale talebinde bulunulma· 
dağa cihetle Vilayet idare 
heyetinin 7 -7··1941 tarih· 
li ve 351 sayı!ı kararı mu· 
cibin~e iptal eJıl Hğı ilan 
olunur. 

* * • 
Hatay Valıliğinden 
lskenderun Kaz.asının 

Es .. nbeyli ve Yeı11ışli köy· 
leri dahılinJe kro n,m ııı 
gaueı, n kel ve sımlı kur 
şun madenleri aramak uze 
re Kadri :--Juri Köks~l,H 
sarı Dı.ıdu ve Durru K r· • 
manın mülga Hdtay Dev 
telinden al<lıklan ve yeııi· 
ıi ile de tebdıt eımedıklc· 

ri 14··6001939 tarıhh ve 
1399··35 numaralı muva~· 
kat taharri ruhsatn&mesi· 
nin. meriyet tarihi olan 
14· 6001939 larılıinden ili· 
baren ıki sene ııeçtıgı 

haıJe ihale ta\eb nde bulu 
nulmndığı cihetle, Vılayet 
Id .... re Heyetinin 7 .. 7 .. 1641 
tarihli ve 349 sayılı kara· 
mucibince iptal edildiği 
ilan olunur. 

* * * ' Hatay Valiliğinden 
Dörtyol Kazasının Pa· 

yas Nahiyes=ne bağlı l~a· 
vakh köıii cenub.ında Kıı· 
r ayıl anlı köyü ~İmı\linJe 
krom made ıi aramak üze 
re Sa:ı:maş ~irketinin miil· 
ga H.1tay devletindeo al 
dığı 17-5 - 1939 t& ribıi 
ve 1133-34 sayılı mu\•ak 
kat ruhıatııameyi tebdilen 
verilen 3 -2-1941 tarihlı 
ve 1-9 nuoıarah ruhsat· 
namenin, ıneriyet tarit.i 
olan 17- 5-1939 tıuibin· 
den itibaren iki ıene geç• 
ti ii halde ihale taiebin<le 
buhrnulmadığl cihetle, Vi· 
layet ldareı Heyetinin 7-
'/-1941 tarihli ve 352 sa· 
yılı karan mucibince iptal 
edildiği ilC\n olunur. 

* •• 
Hatay ValıliRinder. 

lskend~run Kazasını ' 
Esenbeyli ve Yemişli köy 

terinde krom manganez nikel 
v" simli kurşun madenler 
aramak üzere Kadri Nuri 
Köksul, Has :ın Dadu ve 
Dürrü Karmanrn mülgıı 
Hatay devletinden aldıkta 

rı ve yenisi İle de t.!bd l 
etmedıkleri 1 j-6 - 1939 
t r•hlı ve 1403-3-! numn 
ralı muvakkat taharri ruh· 
satnamesinin, uıeriyel tui 
hi olan 15 - 6 - 1939 tarı 
binden itibaren iki se rı e geç 
tiği halde ıha!.. talebinde 
bulunulmadığı cihet!e, Vı· 

!ayet idare Hey~tınin 15 -
7-914 tarihli ve 358 sa· 
yılı kaprı muciuince iptal 
edilJiği i an olunur. 

* * * Hatay Vuıiliğinden 
i~kenderlln Kazasuıın 

Eseobeyli v~ Yemişli köy 
ltırl dahilinde kro ıı, man 
genez, nikel ve simi; kur· 
şun ve tuty., madenleri 
aramak üıore Krıdrl Nu 
rı Köksal, l lasan Dudu 
va Dürru Karma'nın mül· 
ga Hatay devltJ tinden aldık 
lııra ve yenisı ile de teudil 
edtmeiklerı 15 - 6- 1»39 
tarıbli ve 1397-34 sayılı 
muvakkat taharrı ruhsal· 
namesinin, merıyet tarihi 
olctıı 15 .. !.>··1939 tarihin· 
den ıtıb.!re~ ık' ~ene ge.; 
tıgı halJe ibale taleb.ııdt:: 
bı.ılunJl n ,;lığ ı ·rn ı .. , Vı 
fıı t idare Heye.ın~n 

17 7 1941 lartblı ve 350 
1 s yıla kararı mucabince ip· 

tal edıi<lıgı ua olunur • 
• • 
* 

Hatay Valilıği ııde l : 

Döryol kuasınm Pa • 
y.ıs ııahiyesin buğlı Az· 
köyü ile Karctyılaoh köyü 
arasında kron ınaderıi ı..r<l 

mak Ü !er'" Sazmaş şirke· 
tinin mulga Hatay Oc!vle· 

trnd~n aldı1ı 24,), 
tarihli ve l 185,34 ııU 11~ 
rdh muv.ıkkat ruhsatrıs~ 
yi tebdilen verilen '3,ı, 1 
tarihli ve 1,10 nu'll•', 'İ 

·ve 
ruhsatnamenin, mer•ı 'p 
rihi olan 24,5, 1939 tarı t 
C:en itibaren iki seı•e ·gd 
tiği halde ibAle taleb1\rr 
buluoulmadığı cibetıe, .

111 
Jayet id-1re beYt:~V 
13,6,1941 tarihli ve 1~ 
sayılı kar.trı mucıbirıcef 

ı tat edildiki ilan oıurıu · 
* * * : 

Hatay Valilığiııde:1, 
Aııtakyının ( ~v'sıı 

Bedırge nat,ıyc!sinırı. ,tı • 
rı köyı.inüu g.jrbi şılll 

11
J• 

sindeki kale c ~şrJJ'' 
kr:>.ıı madeni arıDl8~ rı 
r~ Muhendıs Şevki "'~e'' 
)Ull mülg, Hatay de·~e d 
cıen aldı6ı ve ye~ısı \9J 
t : bdıl etaıedığı z3,6, ııı•'' 
tariblı ve 147 3,34 ~~ııb;I 
lı muvakkat tabart• ,,,ıP Ilı 
nıwe:ıınm, merıyet · 11Je 11d 
olan :l3,o, l93::J tarıb'ev'' ll, 
itıbaren ıki sene S vıl 1 
halde ıhale taıebi•1~1Me aa il 

nulınlldığt cihetle, _ 1 ı9 rı 

İdare heıetinuı p, ~8'' t 

tarılıJı Ve 356 S::lyıll 011Jı) ll•t 
mucıbıııce ıptal e 
ilan olunur. 


