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I'\ gun Alman iler- Almaa Ku-
r u~n k U Lit~:'k ~itıeti .. ~ Şam kutlandı leqişigavaş- mandan/arı 

. IXıcaın· ın kurı l l 1ıtlc c ın 18 in . u u~ b~ratı olaıı " Loza amlŞ d~g""ı.Şfl.rl·ı-c •n1ı cı yı ı J.. .. n ,, a· ~.; 
o ı bir ese ~eııtbür.ttıa' konuaıü dı.in akşttm Halkevi- Londraya göre d • ... :ı 
~ tıfcrarısı rı olan cc L utlanmıştır. Mi li ş .. f'in ö'- l m l r 
"~el 1. ar v . 0Zıtn l "' . Alman tanklaıının 

oir en~ erılnıi~ b '' n mar.asım canlandıran 
usanıerf'si' 

1 
~~u 1-hlkevi müzilc kolun·ın yarısı Türkiye hu 

eııı· b ~t ıp eyl~mittir. duduna gönderilmiş 

lr l Loııdra 14 A. A. - · ,. go pro Moskov..t radyosunun ver· 
~ Q'n l h • di}i bir habere göre, Al 
,, 11.tl' o azırl n_ıan o~dustnun şuk cephe 

2,8,'r il se ~ anıyor urıdekı harekat. ve lıücu 
,, . 'net .. e llede 44000 kı·to·- mu hi~s"!dilir derecede ya 
,, , vaşlamış ve duroıuş gibi· 

~all.zu.11/11.g""'unda şo- dir. ~ Rus mukavemeti lıcarşı· 
oı · gn f d H .J~" lflşaahnd •cp ırı lacak sın a itl~riıı şimdi bun· 

" A.. ~aı a beş b" dan fazla ilerliyemiyerek 
1 k ıştır 1 ın mahk.... d olduğu }erde durmayı ter 

"941 b 
1 
''•- » lllası t k ·· umun a cih ettiği z;urnedilmtkte .. 

_s,B, '" Ct '•taf Yurdum a arrur etti dir. Dıgv er taraftan Alman 
f ,. ıoıı ııı~ak. U· zam .. 

ıar 4ı ~;• c b "c , h· 1 iskcl 1 lşın on s~nede temam ların Türkiyeye karşı bir 
89 Bkl c ırı . e ınmu11 .. b' , ' tc§cb •nı,k . ;rı biri. b ıçın ır program t~cavüzde bulunmak üzere 
• -" ~ lıışu bu,~ gi~f'!' Yeni a~rl~nmıştır, Rus cephesindeki taıılclar· 
;. ,,9~1 ırı t tdılcc k şılnıiştir, b .. u ~şt~ çalışınak için dan mühim bir kısmını 
:7,8, · tt lunıui. c Yeni y~\ h lş bın mabkum hazır bir Türk hududuna gönder· 

., 'Cd' 'u '14 b · 8 dedi il · · H ti · · . J; ' ctıc,.. it, Bu . . iıı ki-
600 

r. " le çalışacak mışıır. ı erın gayrsı !:Sa 
arf111 9~ı· tıkıırı ktr..d 1 ~ •çin Vı b' mahkum memleketin ku petrJllerini ele geçir· 
.ı 8,8, \t~\ '~'nıt,11 1h~bü~çtol~rile 1~~ ~:~.m yer~nJe işe baş mektir ve bu maksata ulaş 
"" , ttı d arıç N f .. a ,uzeredır. Diğerle· mak için belki şimdi Tür· 

"' dG c k a ıa ttuın d.. k ~. d k . k ~ i h~rı 
13 

t·~di hisı . edild' Do sanlan ikmal ııe en geçme ıs•iyece ~ 
hı •c-k bın kilo esı d ıkten s:>nr" bunlar· tir. 

tır, Bu illet l l 8 gruplara ayralarak ça- Almanların Türk toprak 

,ı nıu;ız. ışmillarma b .. Q 1 ki larındın geçmelıc için son 

. 00 
dır, .... ıyacd ar· O zamanlarda Ttirkiyeyi ta?· 

'll\Iiltd~ lusfl'k ı · yıka başlıdı<ların' dıı. 
"il b' ge ıgo ir emareler vardır. 

dı' .. ır kıt.·rn l> r Arık litt k ~ .• ,, oasra k Lo rdra 24 A. A. -
ttıl ._ •r, ısırn i Ya Çı arı lmış De> i T ~lgraf gazetesi Al 

c,.cr - " arı dcı ld T k bt .. 
1
.
1 

11lli.. ı akınJ yo a manların ür iyeye mub· 
,. 1 ~ • \\il t' 

kt, ~Ctl P1Yasa ır, temel bir tuıruz şayıala· 
1 td, edcrı sına [) d C<:~'t· Oto .. 

1 
b' lllüh·ı·~ iğer ta f b rııu tetkik e erek Türki· 

" ır .. o ı - tey . ra tan İr acen rıtc:ı 
5
· Bir 1 lastio; e aıt Bas d b yenin ~iyaselinden lngilte.-
OOo 

ot ,.. 2000 ra u ulunan · 1 Cg om b'J ad t I" renııı enıi ı o\, urruııu v ! 
'sele adet o ı taya k de astik_te bir haf· o 
"d rdcrı 'r"sıni a ar Türkiyeniıı Alman aslcer· 

•ıp-/t 01
0 

b ti d &clecekr me~leketimize ler'ni Türk toprakla"'ında'l 
lltr ıı et ..... · nıuı,il ı· e Ports . ır, Aynı zamanda - f k c ~ı t' a l" aıtten d geçırme~e muva a at et· 
\ı ''l ş ır ll 1 ı. I" ~ otom b"I •1t1c1 .. 

1 
•lrtdı' t. f u aipa astiği bt·kl 0 1 miyeceğini yaznaktadır. 

" • 1 L" . enmektcdır. l 
r 

Ctı 1kcn .. , "dl~a1 arıs astık fab 'k ngilı'ere .. " saitterı ka rı aları, Port 
~leb 1 ıniş ne b. uçuk siparişleri· Ar tık ispanyaya 

şlamışJar,'ır. tk. eıı yardam etmiyecek 
· n"s ~e -· L d •~t l alt v n ~- on ra 24 A.A.-A· 
1' 'rn · e ll .ı.~. O Şif Alt• vam Kamarasında lspan 
"ı'1cb"lcr1'' ~dit Cuz Dort k' .

1
. yanın vaziyeti hakkında 

tct,t~lllıc ~ ~cktıa tcek İ . ışı ık ına. sorulr.ıı bir suale cevap 
lalı ''" l~ı..· St'- Yehle Erz ve l.J • • N E ltta "' k ·44ı11i İ . 11; Ve Uı UIUa ren narıcıye azın • 
~rı' <1ır, U •r,tl <;ırı ala geldi den 17 temmuzda Fran 
1 

1 Cıos \ı Clb1 •t tlırı ErzıaruJı r konun söylediai bir nutlıc~ 
Ctrct Ve lın itleri : rakt,ki . 4!4 A.A.-1· ~ 
•'ı'ı• V .. ı., "U2: k Çıtı "d ıs yarı ı k- temaıı e<lert!k dem ştir ki: ' aı "" ı ll ı llre d ıare atını 

'he ~ ı lcıııı a Ctirıiıı ~itşı na ilti~ erek bilahare im .. - lngiltere geçen se 
• \'lıı ''taf~ıi ' . tdccck ıaş~ Ali Ge a, .. e~miş olan Raş;t ne Jspanyıva mali yctrdı.n 
-ltıı allı" i cnı ele b! la. ttıaiyetıylearbıı dört kişilik da bulunmak için 4 ve 

''"' M ı:r t l' e b b u" ılrı eu ''rif il· ahrand ~a er uıün geçen martta ı milyon 
~"ı ıut\ ccckt Ve .. nıiştir Rıı. Erzuruma gel· logiliz liralık kre 1ı açıuış• 
~•tt: b.r k nıckt r. ~a ~İlın ıaşıt Ati Aııkara· tı. 
t~~, ~Okt ''tllfct Cp\ tde ..,, e!Cteıiir. Fakat Geııeral Frıuıko· 1. 

t cı,, i .ır b,tr lnccbu 13obstill nun son nutkundan anla· 
'~ ~ı:b''~"•ua b~ı~'rıİ lararlarer tbıl~ vardır. Bu şılJığına göre ispanyanın 

tlcr 1 a.fırı... 2İrdigv · atb,k mevkii ne 1 artık yardımı ihtiyacı yok 
llr ~ · 1 ı.arıı ı ~lQda nı tipt an to ebe de ay tur. ispanya bizden yar· 

biıc ;in ve yeknasak r l· dım isteyinciye kadar bır 
Yecektir. teklifte bul•mmıyacıau. 

Londradan veri 
len bu haber he 

nüz teyid edilnıedi 
Londra 24 A.A.-Mos 

kovadan bildirildiğine gö 
re Alman orduları Bışku 
mandanı ile Alman Erka· 
nı Harbiye Reisi Mareşal 
KayteJ vazifelerinden affe 
dilmişlerdir. 

Bu iki Kumandanın va 
zif elerinden uzaldaştırılml\ 
!arma sebep Şark cephe
sinde Alman ordusunun 
matlup netice-yi ılamıya· 

ra" Rus mukavemetini kı 

ramamış olmasıdır. 
Haber verildiğine gö• 

Trabh.:s rarpteki Alman kı 
taatı kumandam Berline • 
çağrılmış ve .. Romanyads· 
ki kıtaat Kumandanı Ge-ne 
ral Llset ile birlıkte Alm!n 
odularım idar~ye m~mur 
edilmişlerdir. 

Yenj verilen h&berle· 
re göre, Şırk ce-phesinde 
ağır zayiat veren Alman· 
lar Romanya ve Bulgaris· 
larıdaki bütün kıtalaranı 
or.tdan ç~kere'< R11s hu· 
dudu na nakletmiş~erdir. 

Rus tebliği 
Almnalardan 400 
otumobil, 300 mo· 

tosiklet iğtinam 
edihniş 

Moskova 2 l A A. 
Rus tebliği : BütJn cep. 
helerde çok şiddetli mu· 
lıarebeler olmaktadır. Dün 
Aımnıınıardan 400 otomo· 
bil, 300 motosiklet,32 tank 
25 top~ve külliyetli harp 
malzeme;i iğtinam edilmiş 
tir. 

l luv11 kuvvetleriıuiz de 
düşmana mi.ihmadi zarb !· 

ler indirmektedir . 

Macar tebliği 

Budab.!şte 2 l A.A.
Saliihiyetdar bir kaynak· 
tan lepbliğ edidigine gö:
re, Alman ve Macar kıta• 
ları mağh1b eJilen düşma· 
01 takibe devam etnıektf", 
bu takipler<' Macar süva
r lori.<le iştirak eylemekte• 
d :r. 

Cuma 
Abone ••..tları : 

Dahilde ytlhDı 5 llre 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnların her 1kelime

alnden 5 kurut ~hnır. 
Ocrat pafindlr . 

aono geçen sayalar 
10 kuru,tur-

DOVİL 
Moskovaya gidi 

yor 
Londra 24 A.A. -

Hindistan başkumanJam 
G"neral Dovil bugünltJrde 
Moskovaya gidecektir. Ge 
nera1 Dovil Hindistandaki 
İngiliz ordusile Rus ordu· 
larrnm teşriki mesai t:tme• 
si husıısunda Sovyet dev· 
Jet aJ•nılarile temas ede· 
cektir. 

Hangisi doğrv? 
Ankara 24 tRadyo ga· 

zetesi) - Şark cep hesin· 
deki hareket bılıckır.Ja 
Alman ve Rus kayn•kla· 
rmdan gelen haberler mu· 
tad olduğu üzere birbiri· 
rini tutmamaktadır. Alman 
lar Smo!enik n ellerirıde 
olduğunu, Ruslarda bu şeh 
ri balen m11bafrtn etınek· 
le olduklum bildirmekte· 
dirler. Bu şehrin şimdi ki· 
min elinde olduğunu bil· 
mele bu yüzden müşkildir, 

Hitler Rusy<'.ya bir 
Vali tayin etm~ş 

Londra 24 .A.A - ile: 
linden gelen haberlere gö 
re, Hitler Rusyayı istıla 
edeceiinden o kadar emin 
dirki, Rusyaya bir Vali bi· 
le tayin etmiştir. 

SON OAKIK4 

Moskova 
Her g'ce bomba' 
dımao ediliyor 

Moskova 25 A A. -· 
Dün gece Moskovaya yi• 
ne Alman tayyareleri iki 
dalga halinde akın etmiş· 
lerdir. Şehri bombardıma 
nı.1 teşebbiis eden düşman 
tayyl\rel~ri ... ~afi ve avcıl 1· 

r•mız tarafınd-.n şelıre 
yuklaşmadan dağatalmışlar 
dır. Yalnız bir tayyare şeb 
rin üzerine gelmeye mu· 
vaffa olmu~ ve bombaları• 
nı gelişi güz'!l atarak bir 
basar yapamamıştır. Bu 
tayyare düşürülmüştür. 
Dun gece düşürülen Al· 
tayyarel~rinin adedi iki· 
dir. 

M.,skov• 25 A. A. -
24 temmuz giinü Smolenık 
isti1'ametiııde çok şiıi· 
detli mubarnbeler olmuş• 

tur. Burayı yeni fon ıetiril~n 
be~inci alman pi;ade alayı · 
tamamerı imh4 edilmiştir. 
Şimdi öğrenil.iiğine göre 
ı3 Tem muz Ja düşürülen 
Alman tayyarelerinin ade· 
di 5~ dir. R'1s uyıata 19 
tayyaredır ! 



Sayfa-2-= 

Lozan 
YüreHerimiz henüz A· 

Devlet De· 
mirgolla 

fENlGtll':i 

Ot ve Yulaf 
fiatları 

Hıttay Vilayeti Fiat 

Zahire ve ahşap satııaca~ 
Hatay Defterdarlığından ~ 

Cinsi [Kilosu Adedi L. K. Kô~ 
Buğday 33 11 V .~ Lnavatena ka\UŞlln Halayın 

i~inci yıldönümünün sevinç 
\erile dolu iken, Loz:tn za 
ferinıizin 19 uncu dönüm 
yılını da tesit ettik. 

rında 
Yolcu ve eşya 
tarifelerine yüz 
de beş zam ya 

mürakabe Komisyonu Riya' ' 
seti den: 

Karışık Arp1.darı694 8 V•~'~ 
Kiremit 3000 t30 00 Batı•Y.p 

• 1300a 130 OOHactbıtb' 

ıvtüstalul Türkiyenin 
kudret ve haysiyetinı bü • 
tün dünya devl6tlerine ka 
bul elliren bu sulh muabe 
desiııi, kendi hesabımız 

~miili zıfer, batta biıyiık 
bir zafer olarak kabul edı 

yoruz. 
Politikacıların, iıtilacı· 

larm, emperyalistlerin e • 
1meller.ııe alet olmayan bi· 
tarat, garazsız, msam la • 
rib; yainız bukadarla ikti• 
ta etnıiyecek ve Lozan 

~ sulhunu, sade Türkün <le· 
ğil, hakkın, insanııp,ın bir 
zaferi olarak kaydedecek· 
tir. 

* • 
* Turk Kenci:_ Lozau.mu· 

abed~ııinin ~ ehemnıiyetini 
anlamak için. tarihı !,.;arış· 
Urmahdır. O zaman iÖre· 
cektır k\: ljaşkumaudan 
savaşıle elde edıleıı büyük 

~zaferden sonra bu siyui 
zafer, ayni_ztımaııd!l ideal, 
müstakil bır devlet olma • 
nııı bıitün şu şartlarını du 
ıamambumşur : 

Mılli toprak, mıllı istitı 
aal, milli pazar, m1!ıi ordu, 
ınillı poliuka, mılli hazine, 
mılli_ mabkeme, mıili ter· 
bıye ve kültür. 

• • • 
Her m11le ,in tar ibinde 

unutulmayacak günler var· 
dır. O gunler milli mukad 
der alta adeta temel taşla· 
n<lır Mılıetler lı.lilerini bu 
iÜnierin izlerile lısyın ve 
tak<lir edtrler. Türk tari· 
hiııJc Lozan günü diye 
amıan '.l4 Teu.muz dı iş· 
te buiÜnlerdeıı biridir, 

~ lnönün<le Turk mille 
lınin maküs taliıııi f!İlalıla 
)Ct.ı:ıı Mılll Şef, yeııılen 
L u oıa~iıs lahe Lozan ile 

de ıkb.d )Olunu açtı.,. 
Turkıyeniıı bu~uııkü 

)Üksek ve şerefıi nıevM.ıİ, 
ı urk mHlelinın is iklal ve 
huı n)el a~kıııı Uumlu~ı· 
narda •· Atatur k ,, le ıe, el 
h~inın ve Lo:Lcnda da 
•• lno nü ,. nL n delıas.le tes 
bııinin devamıdır. 

* * • 
•· Turkün ananesi iı11za 

\ ya sadakat ve akdettiği 
mukaveleye ciddi bir sltmi 
u i) etıir. nu yalnız L izim 

\ l:.ır aııanti tadhıyeıuıı. de· 
gıl, bır ,~iar ı siyal>etınıiı. . 
dir.,, 

ou,üıı dünya büy ük 

pılacak 
Ankara- Abvalı ha. 

zıra dC'layısile işletme mı\ 
zem~sı fiatlarınn yüksel· 
miş olnu1sın1 nazttrı itıba
ra alanMünakalat Vekalet. 
15 ağıstos 1941 tr.rihin· 
<len itibıren Devlet De· 
miryollarındı banlitö yol· 
u tarif elerile zahire tari· 

fesi hari\ ol:nak üıere 
., lcu ve eşya tarife ür.tet 
~ i arttırmağa karar 

" ermiştir. 
Bilümum Devle Demir· 

ye ' '"rı ~ebe(esine ait gi· 
di~, iİdiş·..ı5n:iş,aile ve ta 
lebe hiletlerile ticaret bi 
leli ve bu ar adalım ir fuuı 
b:leUeri ücre.lıari yüıde 
S nisbetinde arttırılmak· 

tadır. 

Fakir v~ kimsesiz 
lere teberr Ü 

Tüccar<laı! Sıdkı ve Sa· 
mi Aıelci kardeşler 23 
Temmuz bayramı münaae· 
belile fakir ve kimsesizle 
r~ Yardım Cemiyetine 50 
lira teberrü etmişlf!rJi r. 

Cemiyet bu hamiyetli va· 
tandaşlara teşekkür etmek 
dir. 

1\1oskova yine bom 
1 

balandı 
Moskova 24 A.A. -

Almıınlc.r dürı a-e~e tekrar 
Moskovayı bombardıman 

etwı~ vcbuhücuaıa 150 
tayyare işti ı a1' eylemi~tir. 
A vcılarmı zla müdafaa tnp 
larımıı faaliyete geçmiş ve 
düşman tayyarelerı bom· 
balarından müııiaı bir kıs 
mını Moskov• cıvarına at· 

.. mışiardır. Ar.cak bir kaç 
tıyyue müdafaa barajını 
aşarak Moskova üzerıne 

getebiloıiştır. Zarar az 

Jır. Bir icaç kişi ölmüştür. 
dli~ma~m t.Jir kaç tayyaresi 
düşürülmüf ise. de sayıaı 
beHi degildir, 

Neşriyat Mudüru 
~elim \'.Ei..E.Nı<. 

C.H.P.Matbaası Antakya 

bir buhran ıçmdedır. tlız; 
bu anda muslt:rıb\z. Çun· 
ırn; Turk hııikınm sııg duy 
ğuau ve h ... oiseler k~r~ su 
do itimaJ ve temkinle ka 
rara V<! ııibayet bu değe r 
biçilmez manevi kudreti J. 

en ihtimamlı ve basiretli 
bi <loha ıle kullanmayı bil 
<liğini seı elerce ispat et· 
ıniş Millı Şet' 111 kudreti 
bu e ımalsız buhran içinde 
milletin ıelamelinin en 
buyuk teminatı ol<lui'uııa 
i ıııı.uıyor nz. 

ı,te buuun içindiı" ki; 
24 temruuz;da tecelli eden 
hir !ile, J\r daba bu iuanı· 
~ n şuudu uir leHhürü ol 
du. 

Şü~rü OGUZ 

24-7-941 bribinden 
m11teber olmak üzere: 

1-Yulafan k:to itiba· 
rile azami Mhş fiab altı 
buçuk kuruş 

2 -Balyalanmış ve tes 
lime amade lıuluıun yem 
l\k çayır otunun beher ki· 
losu dört buçuk kuruş 

3 - Yatakhk çt.yır 

otu ile ytne yatakhk çelıik 
aapiarımn beher kilosu 
da iki kuruş olarak tespit 
edilmiştir, 

Bu f latlardan daha 
yükseğine satışta bulunmak 
kanuoi takib;ıtı müstelzi n· 
dir. lları olunur. 

lashih 

Ustun 2 ... 6 00 " 
Murabbaa 100 25 00 ,, 
Ev enkazı . . 30 ()() " ,,. 

Y l kanda ısmı y;tzılı köylerde vaki Buğday, k9~\ 
şık. ~rpa v~ ?arı, kiremit ve ev enkuı 19 -1- ile 
tarıbınden ıtıbaren 15 gün mi.iddetle açık arttırıll' 
mahallinde sahlığa çıkarılınıştır. d• 

Arttırma 2-8-941 Cumilt~si ~ürıü saıt ıo 
Defterdarlıkta yapılacaktır. _Jı 

Sahş bedeli p~şindir. T cılip olarıLt"ırı yüzd:! f " r 
buçuk p~y akçuile birlikte müracı.ıatlc1rı ilan ol ıı"~ 
Sebze ve megvt: ulınaca 1, 

h 
, ıl!ıı 

Cinsi 
Patates 
Ka~ak 
Taze fasulya 
Domates 
Hıyar 

Erik 
E.lma 
Yesil .. Biber 
Soğ.\n 

. Sirke 

Kilo 
2640 
2640 
'.l640 
1050 
880 
440 

· 440 
88 

. 630 
. 80 

Mu awn ~,,,~ı 
Lira oJ 
264 ~J 
211 zO 
211 ı~ 
42 ı~ 
61 ~ 
44 rfJ 

44 &) 
8 sJ 

37 > o' 
20 . 1 A -

21 temmuz 941 tarib 
ve ıo34 sayılı nü'ibamızm 
ikiııci sıyf aaınan 1011 üç 
sütununda iptal edılen ma 
den ruhsatiyeleri ilanların 944 
da üç tertip hıııt;.sı olmuş .J A k ı eri_Satın_alma Komisyo ıundan 0ıd' 
tur· Yukarıda cins ve miktarı yaz ıh yal# sebze "e) Y 

t3u ilanların dardıincü ve _pazarlıkla satın ahnaca 'dır. Talip olınlar ıO ?~I 
sünde ruhsatname numara 7,'J temi~ıatl~r~~e birlikte ihale günü olaıı 28 -7 ~orl' 
sı 1.3 )9 -34 olscak iken pJZllr(esı gunu saat 14 de a"kt rı komisyona .. 1 b,ıı' 139~-35 olarak ç•knu;• caatlan şartnama levzaım Müdürlüğünde görll e 

tır. Sekizinci İliinda p". Erzak şatın alınaca~s•I'~ 
yaa Nahiyc-sinc bağlı_Az· Hatay :;,ey yar J andar nia bu likle r• 
ganlık köyü de .. Az" ola alma komisyonuudan : J' 
rak çıkmıştır· Miktarı Teminatı Mub4tınıne'' ı>e 

LJokuıurıcu ilanda An Cinsi Kilo Lı· 1 a Lir~ 
k 

Kr. 2 tı. yunm Avakiyt'\ köıüoe Toz şeker 3500 136 88 18' ' 
tabı .. Süoberi" ,koyü ··Su· ~abun 4200 138 60 1848, 
ber"şeklinde çıkmışlar. Yulaf 360JO ~17S -0 ?340 
Tasbih ve itııar ederiz. Arpa 30UOJ 146 ~O j959 

Kanal ve rögar Saman 10o00J 324 00 4320, 
1s4 

inşab liaz yağı , 8
0
0
0
0
0 

13 79 1;1,0 
Kuru uzı.i'll J 9j 75 "" 

Antakya ôelediyt: Ri· Ku~u oc BJOJO 24 j OO 33tO 
yucunden: Zt:yci.ı yctğı 30:.JU !l6 Ut.> 168° 

lı" Keşıf beJdı (l)l 6) To.nıtes~alÇ .\fil })00 2'/. )Ü :;oO 
lira 35 kuruş VtJ ilk temi· Nohut SOOJ !6U Oı> • goOı 
nah 200 lira 73 kurui Mercimek 5000 93 7 5 ı t50 
o.up, 21-7-941 tarihın· L.ey .ın tınesı ıüJJ b7 SU 90~ ~ı 

l k.~QJ ~ de ek~ı tmeye konulmuş 1 - Hatay Jandarm ı lıirliıeleri içın yıJ gır"-
ohm, Kurtuiu) c4ddeıunde ~e mi ctar1uı y aılı eruk: r\ç k e oııt ıı~ 1' 
kanal ve rögar inşaat ı~lc: satm alınacilkrır, .. ,of 
ri, yapılan eksıltmede had· 2 E A · gıJ - :Csiltme 4 -~ u3loı 941 pa.urteıı ıf'ı' 
di layık fıyat verılmedigin 14 1 

te yapılaccı.ldır. ı1e 11 
den ı8 Temmuz 9:11 pa· 3 - l'ctlıp olırnlann o günde teaıinatıar• e ~~ 
zar günü saat 11 e tahk ret odıuındın musaddak Vı!.tİlı.aları ile birli1'~ ı" 1;, 1 
edıldıgi isteldilerin mılü· ı ya kışlasmd, mjteş :lc'Ctl s ıtın alnı, "" ıııs/. j ı 
mu olmak üz.ere ılanoiu• şartuauıeyi gôr.n'iC lİl:!r't" Al ı/ lt:V•Z n ıııJ 

nur. Erzak ve m:;;,:;
0k;t· .satınalın0:ca~~JI 

H".tay seyyar Jaudarma bıılıkierı ı:tatıoalma .. koıoısY0 ~ ~ 
Miktarı Teminall Muhammen beJelı 1hiilenı0 :ıı f 

Cinsi Kilo L. K. Lirıı yapıla(; 'il',/ 
Pırinç 15000 393 75 S:lSO l(apılı ~fil 
Patates ~000 40 25 550 Aç•" e_,,t 
Sade yuğ ~9000 9-l~ 00 12600 l(apıılı - / 
Odun 41 ~JOO 461 _ıs ol SO ,, e~*'ı 
Kuru. fasulya~ .15UUJ ~~25 .. 1100 3000 AçılC ' 
TuL 9000 47 ..-93 at>3~ " ' 

-Kuru &ogan 9000 60 75 810 " 
'l!l!Peynir 200J 8l 50 1100 " '- ' 

Çay 60 31 :su 420 ,, ı ı '' 
1- Hatay .. Jaudarma_:birlikleri içın yukırıdı cıns ve miktarltrt U"ı\, ,. 

mııbrukut ~i:.ulu111d1 ~ö.;terıldığı ş.:kıld~ ecult ın -:, iUrJtile SJtın ıı. .. c.ı' jl 
2- Eksıhm~ 1 ığuıtos 941 cumı ıüıııi saat 14 te yabılacalctır. ;aJ 
3 - .Talip <:>!anların o ~uıı<l ~ teıuınatltırı ve tıcaret odasın la~ .. ıJJ~ 110• 

kdları ıle bırlıkte Antakya kı~lasında muteşekkıl .utınalınıt koınısy011 

~~meyi aörm~k üzere ~!~Y l~va:z.ım müdurluiuue müracaatları 


