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SIBP 

Sayım Yarın Sabah Başlıyor 
Yurdunu seven her Türk vatandaşı sagımı koleg
laştırmak l için sagım memurlarına mümkün olaq. 

her kolaylığı göstermek/'! mükelleftir. 
1200 memur garın~ab~iı-~a~--.. - Milli 'şef imiz 

~ .f. b J ~t"lb l k Mühim bir nutuk sögligecek 
ZlJ e aşınua . u unaca Büy:iik Millet meclisinin açıllı tarihi 

Sayımın sürat ve muvaf jt..kiyetle başarıl- olan~ S?.nte~rinde ir~d edilece~ olan DU!• 
ku buyuk hır eheınmıyet atfedılmektediı 

maSl için İcap eden !Jütün tedbir/er alındı Büyük Millet Meclisimiz 1 kunda dahili ve harici liya-
k d b ·· t ·· tt S b · l k K"" sonteşrin cuma günü mutad setten bahsedeceklerdir. 

Yarın akşama a ar u un yur a ayım itmış o aca - oy- toptantaıarma başhyacaktır. beynelmilel vaziyetin bu c;ok 
Jerde sayım yapacak memurls,r dün sabahtan itibaren mÜ· Meclisin ilk içtima günü nazik zamanmd.a Milli Şefhı 

rettep mahallerine hareket ettiler Milli Şefimiz Cümhurreisi ls· irad buyuracakları nutak 

Yarın yapılacak olan Ge· 
nel nüfus s&yımı için yurdun 
her tarafında olduğu gibi,Ha· 
ta) da da bütün ~~zırl~kl~r 
sona ermiş ve vılayetımız 
dahilinde sayım işlerini gö · 
recek elan 1200 memur ay· 
rılmıştır. 

Sayımın tam bir muvaf · 
fakiyat ve süratle başarılma 
sı için icap eden butün ted
birler alınmış bulunmaktadır. 
Merkez kaza köylerinde ~a· 
yım yapmağa memur edilen 
550 vatandaş diin sabahtan 
itibaren mürettep mahalleri· 
ne gitmek üzere şehrimizden 
ayrılmışlardır. memurlar, sa 
yım yapacaklan köylerde 
tetkikat yapacak ve unutul • 
muş bir şey varsa bunu der 
hal merkeze bildirerek ik ma 
liııi istiyeceklerdir. 

Daha evo1elce de haber 
verdigimiz gibi Şehrimizde 
sayım işine yarıı1 s~bah saat 
7 de başlanacak ve :; üratle 
bitirilmesi için azami gayret 
sarfedilecektir. Ahnan ted
birlere nazaran sayımın ya · 
r~n akşm.ian evvel sona er 
mesi kuvvetle tahmin edil • 

mektedir. 

Sayım saat 7 de atılacak 
bir topla ilan edilecek ve sa· 
at. 6 dan itibaren halk evleri 
n~ çekilerek sayım memurla 
rım bekleyeceklerdir. Sayı · 
mm bittiğini ilan edecek olan 
ikinci top atılıncaya kadar 
sokağa çıkmak kati suı ette 
yasaktır. Bu yasağa ria)'et 
et.niyeıılPrden 50 liraya ka· 
dar para cezası alınacaktır. 
Çocukıarm sokağa çıkmaiın 
dan velileri mesuldur. 

Sayınım sürat ve sıhhat
le bitmesi için halkm sayım 
memurlarına azami kolaylığı 
göst-:rmesi ve sor ıJan sualle 
re sürat le· cev2p vermt•si ıa 
zımdır. 

Şurasına nazarı t \ dikkati 
celbederiz ki, sayım r!~şayet, 
iftardan sonraya kadar de • 
vam edecek olursa, iftar to· 
pu atılmıyacaktır. Sayım if • 
tardım evvel bitecek olursa 
sayımın bittiğini ilan eden 
toptan sonra hergün kÜ gibi 
iftar topu atılacaktır. 

Sayım esna~ında hastalık 

ve doğum gibi vakalııra karşı 

İcab eden bütiin tedbirler 
alınmış buluıımaktadır. Böyle 
bir zaruret karşısında kalan 

lar sokaklarda dolaşacak 
olan zabıta memurları ve 
be~çiler vasıtasile f"n yakın } 
pohs merkezine müracaat 
edeceklerdır. Merkezlerde 
doktor ve ebeler bu gibi: 
vakaları karşılamak için ha· 
zır bulundurulacak ve hiç 
bir ücret almıyacaklardır. 

Herkes pazar günkü yi • 
}'eceğini bir gün evve!de'ii'"" 
tedarik etmelidir. ~arşılar 
bu akşam yece yarısına ka· 
dar açık bulundurulacaktır. 

met lnönl: senelik nutukları• çok büyük bir ehemmiyeti 
nı irad buyuracak ve bu nut haiz olacaktır. 

Bulgar Kralı Ame1ikada 
Alman Nazarını 

kabul etti Ekseriyet harbin 
Sofya 18 A.A.- Kral bo lngiltere tarafındu 

ris dün Akşam Alman Mas· kaza.nılacag" ına kani 
rif Nazırını kabul ederek ken 
disile uzun müddet görüt· Nevyork 18 A. A. -
müştür. Bulgar Başvekili de Her sımf Amerikalılar ara • 
Alman Nazırıntı refakat eden sanda yapılan bir ankette, 
Hariciye memurunu kabul ordu subaylarının yüzde fiOt 
f'tmiştir. de-niz ıubayJarının yüzde 68i 

Sofya 18 A.A.- Bulgar Amerikalı dipJomatlann yiiz 
vongrelerı· Başvekili v~ Maarif Nazın de 70 i, yab1-DCI diplom1t. A ~ Fil of, Alman Mauif Nazın 

ve maiyeii şerefine dün ak· larm yüzde 80 i, harbin le· 

Pek yakında lbaşlıyor şarn bir ziyafet vermiştir. giltere tarafmd>tn kazan.ı •• 

Parti 
• Bu ziyafette Bulgar bükü· cağma kani bulunduldaram 

Pat ti Müfettişimiz kongrelerin toplanma met erkanı ile Genel kur- bildirmişlerdir .. Halkın )'İİ&• 
"hl · · · t "t k · · may Başkanı Alman ve ıtal · de biri bile Almanlann plip 

tarı erınıı espı etme ıçın tedkikata ıt:' yan Elçileride bulunmuştur. geleceğine inanmamaktadır. 
devam ediyor ~~~~~ ........................ .. 

EN SONDAKIKA 
Parti kongrelt'rinin ıya· dir velkongrelerin sayımd:ın 

kında haşlıyacağ•nı ve bu hu· sonra yani azami iki üç gü- Romanya da j 
susta hazırlıklar devdm etti· ne kadar başlamrsı için ha-
2'ini yazmıştık. Evv-;lki gün zırhklar yapılmaktadır. Almanlar petrol pe· 

Gaziantepten şehrimize Yine h a b e r aldığı şinde 
gelen Parti Müfettişimiz Fab mıza göre Parti tt!şkilatmı Bü~reş 19 A. A. - Alman 
rettin TiriJoğlu' kongrelerin tevsi e t m e le ve yeni lar Romanyada ilk iş olarak 
yapılması için tedkikatına den ocaklar ve semt ocak petrol sanayiini artbrmak için 

devam et•nektedir. ları açmak için Parti Müfet Roman yanın bütün menbalarını 
Haber aldığımız<i göre tişimizin yaphğı tedkikat da harekete getirmişlerdir. 

Almanlar bu miktarı art 
bu tedk;kat sona ermiş gibi ncticeienmiştir. tırmağa çalışmaktadırlar .Kim 

Hadudu bekçisikahrama ıllara yıdaburatuvarının duvarına 
şu ibareleri taşıyl\n kağıtlar 

Kışlık hediyele"" gönderilmesi için lzmir- yapıştırılmıştır: "Kahrolsun 
de büyük bir faaliyet başladı H1tler. Yaşasın ıngiltere! Bü 

tün iyi Romenler, lngilteranin 
zaferini temenni ediyorlar . ., arzusundrdar. 

Sovl}etlerin 
iki tekzibi 

Moskova 19 A.IA. -
Tas Ajansı, Sovyetleria Ro-
manyaya asker göacleıdi-
ğine, bir Romen v~ 
batınıdığma ve Graçta Al • 
maniada Sovretler ara•~• 
müsademe · olduğuma dair 
olan haberlerle, Japon, Ru 
Alman ve ltalyan murabbaa 
larınm iştirak\le Moıkc.rada 
bir konferans akdedilecejİD• 
dair olan iki haberi kati • 
rette yalanlanmaktadır. İzmir 18 A. A. ~ Dün 

Parti idare heyetinin yaptı· 

ğl bir toplantıdtt askerleri • 
miıe kış yardımında bulun -
mak için halk tarafından iz· 
har edilen arzu mevzuuba · 
his olmuş ve bu hususta 
yapılması lazım gelen kolay· 
ltkiar etrafında kararlar 
n1ınmıştır. lzmirliler çorap, 
eldiven ve sair yünlii leva· 
zımdan başka orduya 10 bin 

Cümhurigetimizin 17 inci gıl 
dönümüne hazırlaııınız 

• 

J pamuktu da hediye t:lmek 

Bu en mııtlu ve en büyük bagro.mımız yur-
dun heı gerinde olduğu gibi Hatagda da 

emsalsiz iezahüratla kutlanacaktu 



::sea: 

Belediye zu
hıtası talimat 

• numesz 
26 

NAKıL VASITALARı· 
NA MAHSUS SEYRÜSE 

FER VE ÜCRı:.T TARI 
FELER1 

Madde 250 -Belediyece 
akil vasıtalarına nıabsui ola· 
k tanzim eJilmiş o1an sey· 
r sefer ve ücret lP..rift>lt>rine· 
~kırı hareı.-et!erde bclun· 
pak'yasakhr. Ücret_" tarifele· 
arabaların gÖL.e gö.rüııecek 

erlerine rısılacaktır. Kira 
tomobili işletenl~r tarafın· 
an tabinın yazdığından faz· 
1 para almmaı-ı vera istenme 
yasaktır. 

ÖLÇÜLER 
Madde 251 Ôlç.ıileriu 

lçüler pİZ(l{Jlnamesi11deki rş 
il ve evsafı haiz bulunmalıtı ı 
tarttır. Bu 6lçülerin temiz 
ıtulması mecburidir. 

Madde. 252- Tarhlacak 
•ylerin ağı lıkl.:ırına k~İrı ede 
ek ahcı)'ı zar:fııı btd~linden 
ızla bir zarara ~okacak ,.dere 

I Mie kalvı kaba k<liıtlara ve 
t ı buularqdJl y,apılmış ke~r!lf' 

• e veya her n~den yap 1 
ış olursa olsun kutu vesaire 

tablliyçl~n zarflara koyarak 
artmak yasaktır . Atıcı ister· 

f'e satılan şt-yi ~ üsbütijn ka· 
htsız zarfsız olarak 1Veyahut 
~ınlaru darasu ı çıkartarak 
ribrabilect"ktir. 
AZI TEMiZLıK ŞARTLARI 

Mudde 25 3- Yenecek ve 

1
, kullan•lacak herhaııgibir 
•yi ;çine sarmak veya -~OY. 
aak için ~ullanılan her turlu 
ağıtlarla kese kağıt1aramn 
atıcılar tJrafından parmak 

ağızda ıslatılmak .suretile 
\tulınas: veya üflenerek açıl 
~ası yasaktır. 

Madde 254- Şeker ,şeker 
me pasta vesa"re gibi pış· 
eden ve }'ıkanmadan y.me· 
ek :>f:yleri satanlar bunları 
•miz ~aAı1alar la alıp kağıtla 
J ~lt Acutulara koyacaklar 
lle dokunmıyacaklardır. 

E.TıKETLER 
Madde 255- Di.ıkkanlar 

a satı!m~k üzere veya nünu 
• olarak bulundurulan her 
•vi gıda maddelerinin üze· 
ne fiat ve cinsioi.nevinit.gös 

~ 

rir bir etiket konacak ve 
ın!arda yazılı fiattan fazla 
ltenm\yecek~\r. 

Madde 256 Havaici za 
lrıyeyi toptan sıtan yerler 
t(tığı maddelerin fiatları, 
enşelt.ri ve satış liatı un· 
rları hakkı::da isteniler. r 
k!h1matı vermege mecbur· 
<Jrlar Bunlar stok miktarla· 

' f' Bel~diyeye t~lep vulcuun 
'.' .. hildireceklerdır. 
ılJKKANLARtN ÖNÜNDE 
~ZlN lEK VE MÜŞTERi 
c ÇA\:iıR~ıAK 
~ Madde J.:ı 7 her türlü 
rcaret ve .s&n~t ed~blctrile 

~'1..fın müıteri çağırmak üze 

1.l dukkanlar ıqyı :önlerinde ge 
10melerı ve bağırmaları ve 
r~rek buradan ve iterek lçe· 

en işaretle veya bir takım 
erle davet etmeleri Y"-k· 

(Sonu var) 

ltalganlar 
Mısıra taarruzdan 
vazmı geçtiler? 
Kahire 18 A. A. - Sellum 

jResmitebliğler lngiliz tayga-
. lngiliz tebliği releriniıt bom-

Posta sürücü-r~ 
lüğü ilanları ~ 

He Seydi Barrıil.Di arasında 
tecemmü eden Mare~"'al Gra 
ziyani ordusunun ileri hare· 
keti beklenirke?, mütemadi
yen siper kazdı~ı ve müdafa 
a tertibatı almakta olduğu 

görülmüştür. Ktşı ilan eden 
şid~ctli yağrr.urlar dolayısi~ 
lıu or:dunun siperdeki r:aha· 
t\ kaçmış isede kuyuıarı nın 

yağmur suları dolması itiba· 
rıle bu rahatsızlığı telaf: et 

miştir. lngiliz ordusunun mu 

vasele hatları ı.1sa olmas! 
itibarile ~erek iaş e ve g"t"rek 
diğer zaruri i h t iy{lçlar iti ua 
rile va;.ıfet : iyidir. Cenah!a· 
71 Jcavalık tepele,.le himaye 
edildi~i içiJ her hangi bir 
İtal)·an taarruzunun mat1a1Ca 
Gepheden ohnası şarttır. Bu 
takdirJ~ ltalyanlar mülCem 
mel bir hedef teşkil etmek-
tedirler. Bu vaziyette ltaıyan 
ordusuııuo kışı geçireceğine 
ihlirrıal verilemez 

M1sır hududunda-
ki halyan ordusu 
Kahir~ 18 A. A. - Mı· 

sır hududundaki ltalyan or· 
dıısu tamamile gafil bir vazi· 
yette ve sahil ile da ~,tık ara· 
zi arasında bulunmsktadır. 
ltalyan!arm bir taaauza g1 · 
çeceğine dair ortada hiçbir 
emare yoktur. 

Eden Maltaaa 
Kahire 18 A. A. - Ya 

kın Şarktaki lngiliz ordula • 
rim tdtiş etmekte olan Har· 
biy 0 Nazırı Eden g•·çen pa· 
zar günü Maltayı ziyaret ~de 
rek oradaki müdafaa tertiba 
tını t<;hiş ı·ylemiş ve kıtaa · 
tın manevi yatım çok saglam 
ve yerinde bulduğundan do · 
layı menınııııiy etini izhar ,.y 

lqmiştir. Ederı, valiye lngi · 
liz kralının bir mesajını da 

v~rmiştir. 

Mısırın muh;m karar 
ları bekleniyor 

Kahire l 9 A. A. lngili:.! 

Londra 18 A .A.- lngi· 
liz tebliği: 17-18 ilkteşrin 
gece.si düşman taratmdan bü 
yük Britanyalüzerine yapılan 
taarruzlar Bilhassa Londra 
ya tevcih edilmişlir. Evler 
ve san ayı müesseselerine ika 
ecfüen hasarlar ehemmiyetli 
d.eğildir zayıat da fazla olma 
dağı anlaşılmıştır. Merkezi 
lngilterenio Lir şl!hrinde bir 
takım evler hasar.a uğramışsa 

da sanayi müesseselerine ait 
binaiarda vukua gelen hasar 
ebemmiyetsizdir. Bir takım 

~angmlar çıkmışsada çat~a
buk söndürülmüştür. Dünkü 
hücum ~snasındcs !dört düş· 
maD tayyaresi taHrip edilmiş 

tir. 4 tayyaremiz kayıptır. 

Alman tebııği 
Berlin 18 A. A. - Alman 

resmi tebliği; Biristol kanalı 
aç1klarında torpitolarımı la 
bir lngiliz filosu arasmda bir 
hafif müsaC:leme olmuştur bir 
ln~iliz d~nizaltı gemisi le kü· 
çük torpıdo botlarımız ceman 
75 bin tonluk ticaret gemi· 
si batırmışlardır. Hafif muha 
rebe taryaı elerinden mürııak
kep Filolarımız LonJraya ve 
trıgiıterenin cenubi şarkisin· 
de bulunan askeri hedefle 
re hücum etmişlerdir. Deniz 
bataryalarımız Hollanda sahil 
lerine yaklaşmaya teşebbüs 
eden düşmam seri molörbot 
Iarını dönmeçe mecbur et· 

ıniştir · Dün Iııgiliz hava kuı.· 
V('tleri Alman arazisi üzerine 
akın yapmamışlar<iır. Hava 
mhherebelerinde düşman 17 
tayyare kaybetmiştir. Yedi 
tayyıtremiz kayıptır. 

R. omanvatlaki 
:Alman asker 

[eri 
ŞirnaHik 15 bini . 

geçıyor 

Bükreş 18 A.A.-Roman Harbiye Nüzırı Edenin Mısır 
seyahatı ç(ık faydalı olmuş yadaki Alman kıtaantının 
vt: Mısırın lngiltere ile tt>şri biı çok stratejik noktalara ve 
ki mesaisini kuvvetlendirmtir. •bilhassa petrol mıntakasuıda 
Mısır hakkİnda yubanC\ mem 

1 

kalalal>~lık bir halde bulundu 
leketlerin 1wı diklt-ri haberle ğu sabıt olmakla beraber. 
rin yeılan!anm ı :çin Mısır mevcutlarının 15 bini bul· 
hükümeti kendi konsoloslan duğu zannedilme.nektedir. 
na tnlimat vftrmiştir. 14 ikin· Bunlar bilhassa havacılar 
ci teşrinde toplanacak olan dan ve tekisyenlerden ilıa· 
Mısır pıtriamentosunu mühim rettir Mamafih daha . büyük 
kararlar vermesi beklenmek cüzütamhtr için yerler ha· 
tedir. hazırlanmaktadır. Umumi 

Bir iki sa •ırla kanaata göre bu kıştan ev 
Roma ıs~A. A. · ltalyan vel Almanlar harekete geç· 

Başvekili Musolini, Romanya miyeceklerdir. Almanlar şim 
mn eski hariciye: Nazın ·f\ıJa. dilik Romanyayı işgal edip 
noleskoyu kabul etmi;.;tir. bu vaziyetlerile Balkanları 

Berhn 18 A. A. AlmaD yaza kadar tereddüd içinde 
ya ile: Rusya arasındaki mü· bırAkmık niyf!tindedirler. 

nasebatın nQrm!ll olduğunu eu·· ~a·· . ..,.d 
ynba gazetelerin .p· r s .di· D R Ul -" 
ne cevaben Alman haricıye· B k d •t·• .. b u a şam an ı ı >aren 

...sinin söı.cüsu eyan etmiştir. YII.:MAYAN ADAM 
-- Roma 18 A. A. - ltal- P k k d T"' k .. 1 .. · bl· ~· h e yama: urçeso.ıu 

ynn resmı e,, ıgı, .11. a şart· ZORA'.Kl HAYDUTCAR 

bardımanı 
Berlinde çok zarar 

yaph 
Londra 19 A. A . - in· 

giliz istihbarat bürosu bildi· 
riyor : Bitaraf müşahitlere 
gör~, lngıliz tayyarelerinin 
bombardımanı ~erlinde çok 
büyük zararlar yapmıştır. 
Birçok fa6rıkalar muhim ha 
sara uğramış, ~~vvelce 12 sa 
atta gidilen yerlere şimdı ak 
tarmalar yapılmak suretile an 

cak 3 ~ünde gidilmeğe b lŞ • 
lanmıştır. Alman sanayi fab· 
rikalarınm 'birçoğu haftalarca 
tatil edilmiştir. Bütün bita· 
raf müşanitler, İngiliz tayya 
rt!cilerinin attıkları bombala 
rın tam hedefe isaliet ettiği· 

rıi h yr.anlıkla görmtiş erdir. 

Fransa da 
Y aliudi aleyhdar 

hğı başlcrdı 
Vişi 18 A.A·- Yahudi 

statüleri bugün neşredilmiş· 
tir. Bu.statüye nazaran Yahu· 
diler Fransız hükumet memu
riyetinJe istihdam edilmiyecek 
lerdir. Diğt"r umumi hizmetler 
de istihdam edilebilmeleri 
için orduda 1914 ten 1940 a 
kaaar hizmetlerile temayüz 
etmiş olmaları şarttır. Yahu

diler, matbuat. neşriyat, sine 
ma, tiyatro ve radyolarda ida 
re amirliği yapamazlar. Bu 

Antakya - Kırıkhan posta~ 
sürücüiüğü otomobille ve haf ' 
tada yedi sefer yapmttk şar· · 
tilf' pazarhğa verilmiş ve' pa 
zarlık günü olarak 24,l ):940 

1 

günü kararlaştırılmış•ı r. 
Tahmin bedeli 60 lira mu· • vakkat teminat 54 liradır. 
İsteklilerin ayni giin saat 

,4,5 te P. T. T. müdürlüğüne 
müracaa Uara. 

ft • ... 
Antakya - Reyhaoiye pos 

tası otomobille gidip g~lmek 
ve haf tada yedi sefer yapmak 
üzere paiatlı kla "eksil tnıeye 
çıkarı!dı. Pnzarhk 23,9,940 
saat 11 de P, T. T. müdüHü· 
ğünde yapılacııkhr. 

Muvakkat teminat 67,S ·ve 
tahmin b~deli 75 liradır. Is· 
teklHerin şartnameyi görmek 
üzere P. T. T. mtldürlüğüne . 
miiracaatları. 

50000 kilo siğır etij 
alınacak 

Jandarma birliği Eratı için 
50000 kilo sığır Jeti pazarlık 
la satın alınacaktır. Talip o· 
lanlarııı 693 lira 75 kuruşluk 
muvakkat temif'at1arile birlik 
te ibal,. günu olan 21,10,940 

pazartesi günü saat 14 te Antak 
ya k:şlasmd t müteşekkil satın 
alma komisyonuna müracaat 
lan. 

ılan 
memuriyetlerde bulunan Ya· 

F c-nk, F atikya, Fıhncar, 
hudi ler iki ay içinde memu· 

Mıshano, Keferabit, Seferiye 
riyetlerini terkedeceklerd:r. Com, Mukabns, Haci Paşa, 
Bu statü bütün Fransız mu~· B ı·k A f B · b 

anılı e. yın usr, eşır e, 
temlekelerine de şamildir. Hüseyniye, Mağdele, Kişkinit 

Vişi 18A.A.- Yabancı Baksanus, Deyer, Babturun, 
tebaası olan yahudiler buıı· 

Türkmen mezraası, Kunizem 
dan sonra hususi kamplara Besi baba köylarindeki vakıf 
yerleştirilebileceklerdir. zeytinliklerle ve Cünte, Bas· 

Fluvalarda hka, Büyük burç, Toprakhi· 

11,_
1
• taraflı h.:.;cunılar sar, Alakent, Karso köy!erin ~ 

K u deki vakfa ait hasilata satılan 
devam ediyor zeytinliklerden mütebakı ka· 

Londra 18 A. A. - İn· tanların hasılatı açık arttırmı 
giliz tayyareleri dün gece ya çıkarılmıştır. İhalesi 21, 
parlak bir ay ışığında, Fran 10,940 gününe raslayan Pa· 
ı:ıı1 sahilltrindeki askeri üs· zartesi günü saat onda vakıf 
ıeri çok şiddetli bir surette lar idaresinde yapılacağından 
bombardıman eylemiş, infi • isteklilerin Murucaatları ilan 
laklaruı sesi uzaklardan işi· olunur. 
tilmiştir. Almanlar lngiltere· 
nin cenubi şarki sahillerine purlar basarın ehernmiyetsiz 
çok yüksekten bombalar at· olduğunu bildirmektedir. 4 
mış, pek az tayyare Londra 1 Alm ... n tayyaresi düşür ülmiış 
üzerine gelebilmiştir. Az bir İngili~ tayyaresi dönme· 
bomba atılmıştır. Gelen ra· miştir. 

. . ~~--------------.-..--~- . ~ .. 

Muhtelif erzak alınacak 
1 - Jandarma birlikleri için aşağıda cinsi ve mik· 

tarile sureti ihaleleri gösterilen erzak .mübayaa edıle· 
cektir. 

2 - Talip olanlar temiııatlarilt: ve vesikalaıile bir· 
likte 21 bicinci tesrin 910 pazaatesi gumi saat 14 de An· 
takya kışlasrnda müteşekkil satmalma komisyoııuna mü
racaatları. 

Cinsi Muham. kıy . muvak. temin·ıt mikdarı açık 

Lira Kr. U. kuruş eksiltme 
50 3500 açık eksiltme 

5000 
Yağ 4900 367 
Sabun 2000 150 

yan taıryar,elerinin faa!i:yeti Neşriyat Müdürü 
larınırı fanahgına ragmeıı ltaı l 

Kuru fasulya 3362 50 252 19 
50 

30 

13450 
50 

12600 

' " 
muvaffakiyetle ınkişaf etti!;i- Setim ÇELENK Çay 300 22 " 
ni bildirınektedir. . J H.P.matbaaaı -ANTAKYA Bulgur 1764 132 
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