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Pazarfeı 

t 1f ~Şef in Orta Ana doluda Brezilya, Al an 
~~ ık gezisi devam ediyor ya ve ita/gaga 

Urnhurreis' · K" E · ımız oy nstıtülernii barajları gez harp ilô..r. etti 
diler ve halkla konuşfülar d · 1 

, ·ruthaı 23A r 1 Riya dö Janeyro a n·]mayiş er 
llau0ı .A.-· Orta ne ıce erdP.n memnun kala saat 19,30 a~ lıuraya mu 

b<J!j y Uda bir ltıdkik seyn- rak Turha)a hareket ve vasal;ıt buyurmuşlardır. ol U}'Or - Ruzvelt Brezilya Cü m 
~tŞe~~tnak ü1.ere 20-8-942 h b d d 
daı\nk eııkşamı saat2030 Asfalft yollar ihale edildi urreisit .e ir mesaj gön er i 
r~rarı C~adan hareket bu 2 Hiy( dö Jnneyro 23 girmesi münasebfltile Bre-
~:o~u 21 ~~~;~~ lsmet 

5
6 Bin liraya ihale edilen bu yollar kış- A.A.- Hrezilya hilkO· zilya Cü:nhurreisine lıir 

a..~.11 Saba} cuma tan önce bitirilecek :neli Almanya ve ltalynya mesaj ~öndermiştir. lluz-·~le 1 saat 9 dtt Kay v 1 d4 tilı-ıoıgelnıişlerdir: Ora- . 1 ay din muhtelif şose Müteahhit işe hemen hali harpte olduğunu iliin velt bu mesajında kanun 
e haıke _s:.at kadar halk Ie~ı~deki ıısfaltn yolları ta- başlayacak ve kıştan önce etmiştir. tanımıyan mihver llevlet· 

loııt vuıdegörüşttikt mır'.. ve Şehrio•iz içindeki bitirmiş olacaktır. tik iş Hiyo dö Janeyro 23A.A. - lerine ağır bir darbe oldu · 
~ il Yollu1 en henuz asfeltlanrnamış olan olarak şehrimizdeki kışla Halk, Brezilya ile Aiman· ğuııur Brezilyanın bir si-

rılll&akJı ~a devamla bıı yolların yeniden asfalt Dörtayak caddesi ile köprü· YH ve ltalyu anısında harp lah arkadaşı sıfatile mu-
~t.letind ıstasyonunda ]anması ı'pı'n açılan mu" na· lise arasındaki yolun ff k' t d'l v• d ı , 1 "ınt en · ~ - halini ancak saat l 7,50 vn a ıye ı egın 6 uu un 
"QİIJe p •nerek uto- kasa uvv Ik' "",.asfnlt'anması mukarrerdir. 

ı p ın b u e ı cumartesi d~ radyo neşriyatı ile ga- muştur. 
'ı ._ıtıartsre~r aşına bağ· günü yapı'mış ve bu işler P.unlardun sonru vilayeti::ı zetelerden öğrenmiştir. Ga Hiyo dö Janeyro 23 
ı lloy ~ nahiyesinde .256 bin liraya ( .orc ~lı'ho- diğer kısımlarında bozul- 1 d ı". ı"'. _ ı"'lm 'ıny~l ve ita'· ~rdir [)enstıllisi ll'3 gelmiş 1 - "" u y f 

1 1 
zete 9 dHrehaneleri önün '~ ·ı. .. · ı. ' ~ 

~ijk ou köy enstitüsünü ı ~ana ihale olunmuştur. maga yuz tutan asa t arın toplanan halk harp lehin· yayn karşı hurp k'in P 

'~l vt! lefti b E h tamiri yapılacaktır. de ltızahürat yapmış ve dilmesi üzel'ine sokaklaı· 
h lıstito tal bş uyurduk tan t em Mene ç b .. hatipler harareHi nutuk· da ve caddelerde toplıırı ttı ~ta . e esini çalıştı- 1 l arşam agu-

•ıı \ı at ışlerini ve har 1 \ hır söylemişleı'l.lir. lıalk nümayişler yapmış-
\ " 6rle~ini gezJ\kten ı mencioğlu j nÜ ay tutulacak Vaşingıon 23A.A.- tır. l'..vlerinde telsiz bulu· 

ı aynı tr ı S 1 Af Amerika Cün ıhurreisi Huz nan bir çok Alman tevkif 
' h a d ine arım- 1 ganistan hükume lstanbul- Üniversite edıln:işlir. 

l 8 v et ıe oradan I t· h k k M h d velt, Brezilyanın harbe 
11 

'llu:~t 22.30 da Siva-
1 

1 
U u üşaviri oldu rasat anesinden ~bildiri! i- *fi** ·- <..-trM~-llmliılllliill~illili!l!:uo-mıı~mo 

~ır .. saıat b .. , AnkurH - Hariciye ğine göre gelecek çarşam Resmi tebl;g-ler 1 Maska Büyük 
~ı· Heis· u~yurrnuşlar : V,ekaleti hukuk Müşa,7·ır'ı ' ba günü güneş doğmddan 
ı a ..... 9 ıc rohurumuz Eth Alman tebligy i El .,lfıh1lldıın 42 cumartesi sa • em. !\lenemenc:ioğlumm ev' el ay tutulı1Cuktır. Yaz Çİmİz 
VI\' H<'S-1 Afg.:nıstan lıüktlmeti hu· saatı itibarile saat 5 le ay u~rliıı 23 \ .A.- Almurı 
~ -,sıa Viıa ., eye kadar kuk rnUşavirliğino tayinine arzıo tam göhrnsine girme ve müttefik kıtalar Kaf· K 3lenin tarafından 
4a ke •. · . yet dairesiı11· muv f k l d' ~- k d d' k t yını , a a a e ılıniştı·r l·~t- ğ b ı k t 6 ... asya ıt tiQmanın ·uvve kabul edı'ldı' tdir Şereflendirmiş- h • e aş ıyac ı saa yı u ır 'rl 

~ • 8&at 1 em Merıemancioğ!u vnzi· 1 dakika ge<;e gölgeye tema li mevzilerini ve yolları Mc,sko 23A.A.- Yiik t• , rııhuru l,30da Reisi- fesiıbaQına t k 1 k b ·ı y m ş 
•f11\'ie e1: llıuz otomobillerile .. ., ıaro etj etmede:: men dalmış bulun!!caktır. apayan araJ arı ar ı . sek Sovyet \leclisi Heisi 

b · "'varınd k' . 
01 

çe Mi'li Şd laönü tara 1 Saat 7 yi 35 dakika g~çe tır. Husların karşı hücıın~- Kalenin dün ye,1i Türki-
k tıka 6 1 çıoıento fmdan .k. al.Jul edilmiştir. ı lar1 püskürtülmüş, Volga 
-llın ı'n~lla giderek fdbr'ı· B I ye kadur ay arzın tam ye HüyUk Elçisi Cevat A· 

'"'l ug un kt . k üzerinde bir ronıürkör ve tı ~"nr·ı !l:tt ve tesis işle e e fi gölgesinin içinde • kulacak- çıknhnı kabul eı nıişti ı" Bü 
,, _ L~ Ode Jı1 tır. Mamafıh memleketi· iki yük gemisi batırılmış, yük Elçi Kalecine itinrnd· 
'İiqat a tıkudnrlard ' ce re yan t yak l>ir mnıürkörle dört ~t· ahu ı un nıizde ay erken batacJğın- t'' ' namesini vermişti r. 
L tıra kar ış ardır. Buııdaıı El k daı1 tuttılnıa sonuna kdd·' r rol gemisi yakılmıştır. Dor. 
"il · a Yol'( e lrik fabrikasındaki " 
llcıvatdaki k• .. e Joğ'ruca 1 motörlerin t•rnıiri devam görülrniyecektir. Muhtelif cephesinde düşmanm nehri 

t~k~ gid~rek o~. enstitii- ı etmektedir. Bu yüzde11 '·u Sehirler i~in hesaplanan geçnlt'k lt>şebbüsleri bir 
ıtı 1lnt v ıııt.ıesseseuirı l h u \'Ok' noktalarda püskürtiil-
ı. tı lhnrıedlalebenin <luru- sn la lan akşama kadar ayın batış zamıınları şunlar 
"'l{)ll ~ il e t ti' ~ehre cereyuıı verılmomiş- dır. "Erzurum 5,i 38 daki müştür. ~o!oglrnın cenup 

nııııışlurdır et ıklerde tır. ka ~ece, Antakya 6 yı :; batı kesiminde ın ühim diiş 
1J • M b man kuvvetleriain lıücu· ~ '\!!isic" · esut ir evlenme dakika geçe, Ankara saut 

1 
) 

ı ~ erı l'urnhuruınuz bu . Buyan Süheyla Pos:ıtıı 6 yı 12 dakika geçe, lstan mu p'iskiirtü mt!ştiir. ' .. u 
ııt·, ıtt.ı' sn d ıle d ğ ı· suv.Jş' nrdı:ı 161 bml. t&h-~ lli bir un eki tetkik l e er ı gen~Ieri nizden bul saat 6 yı 27 dakHrn 
~d 1rdikte s. kenderurıda Halk '"·czurın 1 · t 6 33 rip edilrni.stir. Husldr dün 

t.. ıı. ..... U n sonra 'I'o "' " geçe, zmır saa yı ... b •IJ le sı s 1 'b' 1'22 uçak kaylıetmişlerdir . ı 0 İli t Veccihen oto a 11 ı Hnlef Gürün ev- dakika gaçe, Uuali göre 
~t" ıarek l b lenme to"'ren· ık' 1 k · · · -' w Rus tebl ı g- ı ı~r ve Yol e. uyurmuş · ı evve. ı ak- marn e atımız ~en uogu 
~ il il~ U7erındeki kazu Şam seçkin b'r kalabulığın hölgelerinde ay kısmen t\;- Moskova 23A.A.-
t 1\>k~Jıırak saat 15,30 ~~zurile yapıtmış ve davet tulmuş iken batacak ve Cephelerde çr- tirı döğü;-

)~4rflıı.ıı:ııntad nıuvasaınt bu- ı' er geç vakla kadar eğ- mt·mleketimizin diğer bö ~. meler olmakhdır. Son üı.: 
ı. ""' enerek zen .. ·in b'ır b"f .. · · de 50 Alnı l" 
~la Lı 1 ır. Burada da d · ,., u C· gelerinde tam tutu lmanın gun ıçın · Rn b ll· 

ı-ıa ke•• d en ıza_z edilmişlerdir. · ık k d · ı k · kı t; : h ı irı e<ff rniştir. Kaf· ~-1 a but ·ın e tenır>s G f ı ısmı ı:ı göni eı :e tır. t' 
'\',. und b ene cı tleri tebrik eder kaslıırd,ı ,\.:manlar bı:tzı böl 
rt 

04rcla y., . u ·tan sonra sa d t' d • b 
"il y -.şılır k a e .er diloriı. . ıs~anın ırçok yerlerınde gelerde mevzilerimize lgir· 
~t•r aPılan ba m_a U~erin. H • d süktln avdet etmiş ve mü mege muv.ıffak o'muşlar 
tif llıek Uı ıaı tesısatını ın İsfanda nakahlt işi yo una girmiş- dır. Burada bir Romen ta· . 
~I buYur"" ere orayı leş- B 1 r 

l;alı ~uşlar ve burada azı yer etde kar ır. buıu yokedilmiştir. 
trnaıardan alınan Qaşalık devam ediyor Ancak baz> hölgelerde 403 Alman bomba ve 

Kulkuta 23A.A.- Hin rnrgaşalıkların hain devnm av uçağının bulunduğıı Al 
etliği b ldiriımektedir. mım hava meydanlarına 

külle halinde ya pı lan 
akın neticesinde 100 
tahrip t dilmiştir. 13 
ğ'ı ruız dö•,memişl.r . 

lngiliz tebliği 
Kahıre 23 A.A .- Cu-

mu g cesi efe dev:ıtJ eden 
devnye faaliyetind~n baş 
ka kura kU\ vc- t'erimize da
ir ver i l ~cl'k b~r şey yok
tur. llava faaliyeti hafifçe 
a r tmıştır. 

Bomba v~ av uçukları
mız Cbnup ve merkez kr
simlerind.:; düşman grupla
rına müvaffakiyetle Jıücu 
eylemiştir • 

Teşekkür • 
Edhem Civeleğin cennze 

törenine İ ştir fikVA edt&D ta 
ziyndt: bulunan akraba vP 

dostlıı rmaefradı aile ~ 
teşekkür etmektedir. 



., 
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s'!!!!!!po!!!!!!r !!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~ ı Ada nada yüzme yarışları ilan . Nohut 58~8~ 
A t k :1 k l J). l). Yolları 6 mcı Muhanırn~rllf~ f n a ya- S en- ' 5 Eylulde yapılacak olan bu yarışlara iş · 683, liru 40 ":,()SIJ ,. 

işl~tıııe ı\rttırnıu ve oksiltıne 3417 Beher k• ~ 
kenderU n fe- tırak edeceğiz Komisyonu reisliğinden: vi nohut "-b I~ 

Yurdumuz dtıhilindeki 1 diden Antremanlarınu buşiu lskeuderun lstıısyonun Yukarıda 1zsıV. 
ması 3.7 bölgenin iştirakile Ada- mış ardır. KHfile 28 Ağus dn ihzar edilen 90000 ııd«t IUt-\VCUt nohU~~ 

ııadtı yapılacak olan yüzınd tos cuma sab1Jhı lskende parke taşınırı 3600 ;\'letrn )arihinde ile f1P Oür. muhtelif spor teş 
vik müsabakala.-ı ya
pıldı, İki taraf spor
cuları da muvaff a 
kiyetli netic~ler al 

dılar 
iskenderun Gençlik 

Klübünün daveti : üzerine 
lskenderuna giden şehri· 
miz Birinci Gençlik Klübü 
atle1, yüzücu ~e •futbolcu
ları düakü pı:ızar günü 
muhtelif spor teşvik müsa 
bakalarına iştirak etmiş 
ve her iki taraf gençleri de 
çok muvaffakiyetli 
neticeler elde ederek 
dün akşam şehrimize 
dönmüşlerdir. Müsabakalar 
dolajısile lskenderun Halk 
evi önünde akşam saat 
9 da yapılan törene, sayın 
lümen tl<omutanı Şiikrii 
Kanadhnın spor hareketle 
rine : karşı gös'erdikleri 
alakanın bir nişanesi 0

1a 
rak burada dahaztr bul ıı 
nan tumen bandosunun 
çaldığı ietikUH :marşı ile 

, başlanmış, Halkevi taraça· 
sıoı ve balkonlarile saha
yı do!ıiuran güzide zevat 
ile spor ınerakh'arının bu 
nu mi leakip baş'ayan spor 
yarışları alAke ve h• y~can 
la takip etmışhrdir. 

Saat 10-30 a kadar 
devam eden yarışlar bit;n. 
ce, buradaki St'yirci kütlesi 
gençlik klübü deniz .Loka
line gitmiş ve burada ya
pılon yüıme yarışlarını da 
takip eylemiştir. Yüzme ya 
rışlarıda çok lıe7ecanlı ol 
mu:;f ve iutizamla cereyan 
etmiştir. 

Yüzmt!leri takiben yine 'o 
kal önünde disk, külle ve 
cırıd "tmaları da yapılmış 
Antaky-lskenderunun bu 
Ç•>k f·1ydalı tem asırım bi
rinci kısmı b:ı sur~t e sa· 
al 12 de sona ermittir. 

Üğlden sonra saat 17 
de fotho1 maçı da yapıl
mış ve bu çok heyacanlı 
teşvik teması günü böyle 
ce bitmiştir. 

Neticeler: 
Antdlı:ya - İskenderun 

teşvik temasında alınan 
nt"ticeler şunlardır: 

1- KoşuJar: 
100 metrede birinci Osman 
(İskenderun) ikinci Ali Hik 
\net (lskenderun) ;üçüncü 
Sadık(Antakya) 200 me'
redelK~!llalKoşar(Antakya) 
Mehmet Cankurtaran (An-) 
tııkytt)Mehdi (lskend8run) 
40) metrede - Davud 

ı 1 kl runden ayrılarak A<ianayu murahb,"ın·lakı· 1·..,la!->yoiı o.eık arrtırrnıı ... i(j yarışlarının uızır ı arma u ' e " • tell"'"uı 
gidecek ve yurış gün üne 21 tı • ~ 

devtmı edilrnekie<lir. 5 Ey· kadar oradaki havuzda meydanına. dl\şeme işı ·- - r. lsteklileriP.rliltte 
JG.lde başlayarak 6 eylül antrenmanına devam ede 9 - 942 hırilıindt:ı pazarte makbuzhırile b·-tı-~ 
de som\ erecek olan bu cektir. si günü sa.at 16 da Ada- misyona ın_Ur8~lf1. I 
yarışlara Hataydanda 7 ki Bu yarışlarda bölgemi na 6 ıncı işletme müdür- DellalıYe~.şterıf' 
<.ıilik bir lrnfıle iştirak ede d 1 .., lüıfü binasında açık n1<- masrafhırı rııu .,

1 
a.f 

v zin iyi erec9 a acagını "' , r 
eeldir. 1 üzücülerimiz şim- urr uyoruz. siltmeye konmuştur. tir. ıs,t&la'' 

Beher metre mikalmı ı 

Ekmek kartları Hayat paha: UÖŞfırne işçiliğinin mu- MatbaaC'_,.,a1 
ha nmen bedeıi 70 kuruş- ııaoı•~ 

Belediye l{eisliğinden: l ıl ıg"' 1 tur. isteklilerin nüfus cüz- Vilayet ın~ oı ~ 
Yarmdan itibaren ek· danı, ehliyet vesikası ve 1- Hususı lı ft iJt 

mek kartları dağıtılacaktır Elbiselerde yüzde 189 liralık mHvakkat t~- dairesine e~~a paı' 
~ vlerinize gelecek memur: minat ile tayin edilen gün lııbettirilrnesı .,1 
lara nu .. fus hı··ıv·ıyet kağırlla 15 7 ayakkabılarda . . ln1uştur. A" 
rınızla ekmek kartlarınlZi yüzde 217 artış var 1 ı" 2- Muh3 1ııırı1r:. ve saatte komısyon reıs- nu oııOP"~·~tıl 

liğine müracaat arı .azım- (541) lira 5_ O .. ,·ı göstererek yeni katlarınızı Ankara- Geçim va- d ~ t k a..ı ~ 
ır: .,.,ar namt>. ve mu a· 3_ Bu.•~ •. eııcll alacaksınız Memurlar evle ziyeti hakkrnda v~rilen ra ı · · l 

vele proj~ en ış etme ve viHl.yel dıuD1 .~ re uğramadıkları takdirJe kamJardun anlaşıldığına · t <l ı. ~l"'. 
ı iskenderun ıs asyonun a rrörülebilir· _..trı il• . 

mahalle mümessillerinize göre, Ankara ve stunbul p.mısız görülebilir. 0 

4
. TaJipl61-- 4ı '".4' 

mlıracaat ederek kart ala şebirlerin6 ait geçinme en 
29 3 

10 }811 iP" 
24, ' ' nat akçası ? eıeri bilirsiniz, ~ 1 cteksleri h trbin uaşından 

1
•
1 
an birlikte getır(IJ 

Memurları f8zla bek- 1941 senesi sonuna kadar 

letmeınc k ic;i bu kağırtla- perakende fiatlarda vasati Vakıfla:- Müdürliiğün· dır. 
5
_ Paza.rlı~~.: 14./ 

nn hazır bulundurulması oiarı~k yüzde 55 bir yük- jj l"" o~ 
selme ka,••dedildiğiui göster den: cuma giln. i eJJ" o' reca olunur. 

Va kail ar İdaresine ait ViHl. vel daııtl 0111ıı _,..,....._"l"'=-+==~="""""-~·-"""- a!!'!_=~.~-" rnt•ktedir Bu iki şehre ait ·ıao İ 
Yunta, Kalınsan, Türkmen yapılacat?ı ı a 31, (Antakya) Osman ılsken- geçinme endekslerinin 1942 

21
,2s,2Qf s' 

' Mezraası, Baksanlı, Kes- " derun) Neşet (Antakya) senesi mayıı:ı ayında vasaıi J lır1 
1500 metrede- Rahmi Op- olarak 204 e çıkmış bu· Un kincik, Hansô, lıacıpaşa, Od a ~ 
Çin (İskenderun-~lilli Atlet) lunması s~nenin ilk beş a· lı Maydaıı, Zıyarat, Hatıt&n, ~ 

k Toprakhisar, Alakent, Kar· t (1)8 Edhem (Antakya) Ali ımıı yı zarfındaki yeJi fiat yü ViUiye _1 ~ 
l 1 · · b.. l k su, P:ıslıkı.ya, Hüyükbuq;, ııusll!jJ met (İskenderun). se iş ermin nıs ı o ara ı -&~ J'.I ' .tdl 

·· l 32 t k b··ı tf Kurt Mezraası, .Mıraslı, t4 to ....-1 2 - Bis· klet : yuzı tı ye e a u e ı- Jairesiııe ,, a t<D" 
ğini va rakam olarak har Habeştüylü, Gökç~göz, zarı pazarhg rtJ'oıe' .J Ahmet Uçar birinci (isken 

derun) Kemal ikİlı Ci l\folı 

met Ocak üçüncü (Antak
ya) 3- Yüzmeler 

100 Metre serbest Os· 
man (lskenderun) .Fikret 
(Antakya) 

100 ~ırt üstü-Salih Ah
met (lkslonılerun) Cevdet 
(An~akya) 

200 Kurb ğalama- Ga-
~ıip (is'\enderı.m) Best ırni 

(Isktonder un) .. 
200 Serbest- Umer Güc 

(lskemfrrı ı P( 1Vle hmet)ls kea 
d,..run) 

400 metre serbest -
Jsmail (lskenderun nıi ı i 
atlet) Şükrü (lskedcruı ) 
3- Disk 

Cevdel (Autakyu) lbru
him Özdir (lskenderun) 

4-Gülle: 
Cevvdet (Antakyı!) Jh

ralıim (lskeııderun) 
5-Cırıt: 

Cevdd (Antakyu) C ·.ı

vit (Antakya) lbrahi:n (Is· 
kenderun) 

Üğledf'n Honrıı saat 17 
de Antakya ve İskenderun 

f Gençtik klüpleri karşılaş 
n ış ve çok güzel heyecan 
h bir maç yapmışlardır. 

kalabahk bir seyirci kiitle 
sinin önünde yapılan lıu 
maçta ınfıra karşı bir sayı 

bin ilk iki senesi zarfında Mansırlı köylerinde mev- 2_ Mub8 ~.,.. 
ki yükselişe hemen hemen cut zeytin ağaç'urıom 942 260 liradır·. ııil ~ 
muı:ıdil olduğunu ifade et- s~nesi mahsu 'ü açık , art- 3-Bu ı~e iOlı e ~ 
mektedir. tırmaya çıkarılmıştır. lha- me Vilayet b3;ıir· !IJ 

8 942 ·· ole • IJl '9 Umumi geçinme endek lesı 31 - - pazar- nimle g~r, tipler ı 
sini teşkil eden 5 esaslı tPSİ günü saat 15 te Va- 4-.ıa sı ol•~,,.ıı 
pruptan her birinde l938 kıflar İdaresinde yapıla- miuat akça ty • 

· r.. caktır. İste clilerin müra- rayı birlikte .. ~ senesi vasatisıne vr.ya ~ü· " 

1 

zi bir farkla 1939 eylOlü- caatları i an olunur. lftzımdırp zırlı'1~6 ~J 
. ne naz-ıran göriilen artış- 24: 26, 28 5- ~ s''t .. , , 

• Jar f .,tanbul ve Ankara şe S ... t ı k cum8 güD i e~l .;>' .. ıgır e ı a ıuaca !Ayet de!oı1• 1~0 o 1 
hirleri vasatisi olarak ifa Askeıi sutın ulma ko· gı ıı ı 
de edilince şöyle olmak- misyonundan: yapılaca 5 28,:J ff 
tadır. 1 - Antakya b;rlikleri H,

2 
' ff(I 

Mesken kiraları hiç ihtiyacı için pazarlıkla Sıra yaP 
artmanııştır. Tenvir ve 7~00 kilo sığır eti nhıuı- k 
teshin masrafları yüzde caktır. ca ~·& 
41, diğer ihtiyaçlar yüzde 2 • Tahmin edilen ·fi· -~'"'ulı":~ 
67 gıda masrafları yUzde at 350J liradır. ViJAyet. :.· t r19'1'} 

138 va giyim masrdf1ürı 3 · İhale 25 - 8 - 942 1- Vıl'J:ı sJ ., 
pa yiizde 181 yükselmiştir günu saat 17 de askeri rı iç.in 80 83rlıl' 

Gıda mad,!eleri grupu 
ı içindeki yüks~lişleri yüzde 

77 süt ve marnaıatında 

yüzde 121 kuru sebz'! 
ve meyvel~rde yüzde J 51 
ve etlerde ise yüzde 203 
ü bulmuş, giyim eşy1.1sm
dan elbiselerde yüzde 157 
iç çamı-ışırlarında yütde 
186 ve ayakkabılarda ise 
yüzde 217 ye çıkmıştır. 

1 ile ve Antakya Gençlik 
klübün ün galebesile Dt'lİce 
lenmiştir. 

satın alma komisyonu bi· pılmast paı ,.~ 
nasında yapılacaldır. muştur. Bebe~~ ~ 

Istekiiler evsaf ve bu- 2- t>e(!Btı O 
eusi şartları komisyonda hamrne11 -şeııİ1_~~ 

b. 1 l 3- BLI 1 ,. 
iöre ı ir er. dsiıı>ı ~ 
Satlık yazı makinesi ' Vilil~?t··Jebilit· ııı 

de goru 'f alİPıetol,-
Kullanılmış bir yı:zı mu 

kinesi satılmaktadır: Al
mak isteyenlerin ViUlyet 
Daimi Encümm1 kalemine 
müraclatları 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C H.P. Matbaası Antakye 

4 - ı<CSsı 
minat ~irlilıll I 
rayı d·I'· .~ıt14f 
len ıazııtl ~rJ11· • 

S- pa -'' 
ooiJ 

cuma g j[llf iJI! 
Valayet ds ğl jl 
de yapıls~ j8. 

21,2.7, 


