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haziranda llatoyda qapılacak ve 
s,~~rzş şehrimizden başlı.gacaklır 

htı ı ık a · 
ş atırı1 erı bisi~let ceği ve hazırlıklara Laşla 

\'c "n Yıtpnı, . b 1 • ''ğ ·ı . t" ar 1 "Pacak 
1 

~ u unan nacagı o renı m· ş ır. 
11•ırıda 2 ° inı b··ı Yarışın 24 haziran ta· 

giirıu b .. ı 4 hazıra0° gf.'lel.r ribinde bölgemizde yapıl· 
lı· · 0 &cnı· sa ı 
•sıkleı b· . 1lde l'ürk· masına sebep bugünün Ha 

bııkns1 •tırıciligj :.•ye tayır. ebedi kurtuluşunun 
} 'l YllJ>ılac k 111 

usa- imza edilmiş oldugv u kutc:al .. ~o kil a tır. 
lız~tiııd onı"h e bir güıı olmasıdır. 

Ya 1 mesafe A t' Y~rış Pı rıcak. tıe ızm seç ne 
c k Şt~•ticn· oJau bu 

ı ... 

~ lır rı 1
zden b miisabnıkaları bası t•liii · o~ l'·· . a~lıya. 

ra bi,·ı. Yar,h .tı~kı,·e Bir· pazar gu·· nii yapı '"lct . •ştı ~k ın 
'ç!:.dıl'Je~ '"btin _çıler 26 ra eden lacC\k 
ve ecı) karay~'l~cn ıı hazirarıJa 
uı••dt' ıı )Gz kil i•decettıll\tak An 22 haziran 941 pazar 
kt•'' e\ Yep•cak~etrelik ~~ada da 

1 
günü adanada yapılacak 

·11rC h l! .. b.~dır, ır Yarı..:. olan grup atletizm müsa ·il (11
1
' ,~r .. .. " 
' »1 '•tız susta b.. bııkalarma 20 kişilik bir ere•' .~ te• • ol 
c• tıı"ıı · .. ftıı 1111• R'eınjz,. kadro ile iştirak ed1::ct:k 0 ıuıı' I L llş ) 'll'lıtt 

(Jefal!~~ uugij 11 ~ tnakıa gel· atletlerimizi seçmek üze. 
eJe~10ıJ Yctıı11 telli beraber re JS - 6-941 pazar gü· 

lasmdb saat 15 te atletizm 
ejamnm idırc•sinde program 
mucibirıce müsabakalar 
yapılacaklar. 

Keyfiyetten kazalar 
gençlik kJüpleri de haber 
dar edilmiş olduğundan bu 
seçmelerin geniş Ölçüde 
olacağı ve IH5lgemizin 
grup müsabakalarına ge· 
çen y:ldan daha iyi bir 
kadro iJe iştirak edeceği 

a ı· laşılmaktadır. 
Seçmelere klüp b~ri· 

cind,.n atletler de münfe
riden i~ tirak edebilecek· 
lerdir. Bu gibilerin dal.a 

· evvelce klüp atletizm şef· 
t liğine müracaat ederek ıd 

ı lannı ynzdırmaları lazım
dır. ılıll1 ş·tı 4 d llıat gel~_n5 şehrim :ıJeG Jnçıik Kış· eae\f•. ,, -

rildiğ' nh d b "" 1 lf [ ·ı Al ::;.J:!.,: d "<~ıa . an ug- a qa l e -
ç•''', C Qg 'll , ld. ınangaııın 

,!'~1-~;. efe,. 6 e~ un ge l arası açılı-~l ·~ ~ 1 ti ı_ ( ll. ""'d 
.~ •. ;... Q'<lcQt g aguı kilosu mu- yor mu? 
~lll~·:··,ı li~i ~:~tinıi~ ~)l 77 kuruşa saf ılaca k MUSüLINININ . SON 
ııil ıs r' llıtia11 llfırıdi\ uğdııy bir .. NUTKU BERLINDE lYI 
Jrt'ıed "'el &d,si .. n var . . tışa çıknrılrnıştır KARŞILANMA Dl 

a. ı:ıı•d Ru ı""'alısi "~ttine A~•zııı Jlıt:yaç devem ettiği Beri in 12 A.A .- Bir 
c:t 11•~.~ lırı 11 ~UfldaQd7,. Yedi avııa müddetçe v_ orta Anado· 
t/f# b.. 9 s~ lıı lıı/ ·''"' bir a· luda y~ni mah~uı çıkıncı· hnsu:i muhıbir bildiriyor: 
t 11 ' ıtur 1Şlır vagon k Musolini .. in nutku Ber• 111sflr kil Uşa ~ı · AdaııaJ ya adar bu sureti.. ha:- d 
.t ıiı•''/ h~au h•tk •rıa,, buğd 111 kın mUbı em i h!iyacı kar· linin bitaraf mehsCillerin e 10

0 .fi•" "ak:' lt,r,:~ llıı.istar.eı a.~1 ~ şılon!cak Vt! hiçbir sıkın· hiçte iyi tefsir edilmemiş· 
ıı de ı 11 •t bi •nı,k Ve ı tı lıya nlf"ydnn verilmiytcek· tir. f liçbir Almı.n gazete• 111 

, kurtış t .. >arn811 ~~- tir. Hükumet uu hususta si Musolininm Balkar tara 
ıı•~Je h. lılerinden ı;ırı icap eden bütun tedbirleri ve Yunanistana ait olan arı " lJ •..t sa. 1 Al . ııı• il e, '~ ___ a_rn-:-ış_u_r_. --- kısmile,bilhasss menyaoın 1 

ol' Bol<u 
1 

e SU --- y.ırdım etmesiıe Yuna· ıi!tib''~ lÇIN L~RlN -., !J U Sılr iyede nistar n'talya ta•afın<lan is· 
) 1 (; DoN 1 A.tv11Rı 
iıı~~ı~iit '.ht "c;cn kı l<E.stLDt tiARE.KAT NiÇiN y A tila edilecegini bildiren rı ıı.J •ı a,,\ 

1 
e· VAŞ GllJIYOR ırarçasını neşretmemiştir. od·ıı.ıll t.,uıahk e lahti) snasıııda , 

e d g•' • tlJı •, ş"hir •t ııetice. Lon.lra 12 A:A . In· M solininiıı Yurıanistan 
lı''·ı~ır' • ı ~ tı'ıı.4;\~' biıik suyunun giliz askeri mtthafihne gÖ· için hayat saha ı tefsiri 
•·ı " trı" · 'llıtıı c.'ıı ta ı re Suriyf'df"ki h rekatın d .. hosnut ... uzluk u.v andır· v ·t r ~"i. sı '"İ ı "c ş a. .... y 

al• ·ı ''r ut • rı du lenıız. ,~avaş ~itın ~ine- sebep. mıştır. Almltn mehaf:line 
ll r 1 •$1\t tı k n ak 1•1ie~ınsu, bır kan .iökuıme 
al• ~Or \ıı\1111 111 ~ı~,,'-'11 •ltııiljtir şo.rn smın " .. k . . göre Yunan ~tan ia llalyan 
t)Pı/ f!r",. k"llıt "" ı lllaaı ı : 1 onu re! gtrçrntt ~ ıç•n uskerleri ancak Alman 1,:;~ ıJ' '" ... <.) tör. 1"~\ Lu<>u·,,<;•n Ya-

8 1

1non tedbirlNden iterİ· 
...... '" ~ ~ Re nıekt d' 5 · d askerlerinin y~rini almak· , rn 1 <.ı~,\J ~lıl sona. 1 e r. urıytt ~bu · 

tiı11' 11 /ij.dıt •kıı1 • •tın ak kl'.?arı Fransızlıı la kan dö tada-. Selaniğin halyan• ~ .. a, ştı. 1 d 
e . ç'' l S llhılıt,.. · ~ ınt- '"il teslim olmaıan lar lbrafındun işgali teeyyü<l 5jıı• ~~~·ı . t,.d •Çıtı leınııslıır başlamış bu etıJteıniştir. lteılyanın ha-

·1 .ıf~ ~ııh l,. ti h 718 •· lurıınRktadır. kk' · y 
iV' '•ı •< <J1J1 ı yat sabası tela ısı uu· •ğ'ı,b•'- sollo l' lJqQ eı sızıa~lgıliz .k~tlalank H üdr F,ran ııistanın hükün:rau lıir d~v 

'' - Lı ON ş' lllh )' llil 
1 

ar a aş ığ: lf"t ol~mıyaca"'ım ifade el· l.ıııJJ~ lıtt,..'l"l"t E:l\~o. . •ıQ &pnıak Ve- oıılara .>ardım 6 
i • ı:f".'~ ' ı •ld ;, '" (.it-L etın .. k · b nlt"Z Yun-111İstanın llalyaya lı·µr- 'r. '''•ı "uıtf' 1 ~htııı, t:.. uı . . 1 • 111 ıueketr geç· ~'~ ~ \ ~"••tın 4~ 1t lı~111111' l~•.itc:ı lllıştır ilhakı da nsla mevzuuba· 

'"••t'" M"~a \ 1~ı soo'oVlıaıt ŞAM iÇiN MLJlAKE· his değildir. Çünkü Yu11• 1

" 

111 

1 l' RFl ~ ı ııisl .. n mağlup <'larak tes· ı llu •1 nı•ıı1rıı:ı Qn ~ ~ ... { BAŞl..Al)l .. 
1 tı '"k R"l l..ondra 12 A.A. - Şa tim olduğtc vnkit mukad '-'4t uı,.._~ '"1

tr ihti ~ıınl tr-sliıni için f ransız deratuu Alnıenyaya bağ· ~" ""' iti Yat l~cJ lh l l . ı· d '''•~ ıurnu h fll" ııgı ııler arasın a lamıştı. 
" Çlltıttaı,,.,~ bı~~~kerttlere başlandığı Musolininin nutkundırn 

rı1ak'tıln1f"ktf'dir. Fransız sonra vaziyet çok eııterc 
~ trnlarıl(· temas <le· 
,.._ •d•)'or, 110 .. bir şekil .. almııtır. 

Almanya Tür· Rus hududun 
kiyeden hiç bir da muazzam. 
şey istememiş ·Atman tahşı
ti r ve istemi- datı başladı 

kt• ALMANYANIN RUS· yece ır YAYA KARŞI BlR TA 
Alman-Türk ARRuz 1HT1MALINDEN 

BAHSEDI LlY OR 
mÜnasebaf l Lendra 13 A.A.- Sov 

• "'d . · yet Rusya bu iudımdı Al çok samımı ır mınların muazzam tıbşi· 
18 ay evvel anlatılamayan dat yapmığa ba~ladatı ha 
Türkiye eiyAsetinln bugOn ber verilmektedir. Açık· 
Türkiyeyi garptan lılzak tan yapılan bu harek'!t, Al 
tutmak iatiyen mOkem- manyanm 5

0
,,yet Ruıyaya 

mel bir siyaset qlduOu h 
1 

, 
Almanya tarafından a'11a· karıı bir taarruza ~ur ın , 

tllmıflır dığmı iÖ.dermekte:iır. in· 
Berlin 13 A. A. - A giliz mebafiline gö!'e bu 

nıdolu Ajansının hususi bareket.i:ı üç manası vardır: 
muhabiri liildiriyor: t- Hi•ı~r ordularım 

Bu telgrafın aynen ke bir tarafa ycrlc$lir 
şidesi husu~u ı~a. bana m ! mf'ğ-e mecburdur. Bunun 
zuniyet veralmı~hr : için ·de ~ark hududu mü-

Bazı ecnebı gazeteler . . d' B t 
d T" k' saıt bır yer ır. u sure · 

Alman ordusunun urk aye le Hitler lngiltereye lt•t :ı 
top · akların an geçm .~ sa· · d' 'k b" t 
lahiyetini istediğine dair taarruzun şım ılı . ır a• 
haberler yeynu~•ır. Şurası rafa ~ırakıldığı~t ıhsas el· 
t b .. tt"ır'ılmekt ·dir ki mek ıstemektedır. 

t- aruz e ' . ~ h" k 
Almanya hiçbir zaman Tür 2-Hıtler mut ış uv• 
kiye araz:sio<l !il ord~ların~ vetlerini göstererek ~usya 
ge ·irmeyi düşünmem ş ve ıs yı korkutmak ve yem ta· 
te~emiştir. Suriye ve lnı\c vaı·er kop~· m lk isttım ,'<ted'r 
meselelerind~ A.lmanyanı' 3- Almanya bttkika· 
aldığı var.iyet, Almany•nm ten Uhan)'ayı ve ~ıfkas 
hiçbir zaman Türk mil!e• petrollerini el~ ıgeçtrmek 
tinin menfaat ve şerefine için Rıısyaya taarruz ede· 
a ykm bir şey istemediği ccktir. . 
ni ispat et~elctedir. Bü • Bunlarm en kuvvetlı 
tün haberler, Türkiye ile si ikinci ibhmaldır. Bu h~ 
Almanya arasındaki Hmi· bt'rlerinMoıkovadıki lngı• 
mi mür:asebab bozıRırk için liz 5dfirinin Londraya gel 
-;.ıkarılan ecnebi manevra· m~ıi sırnsu dı meydana 
Jarıdır. Bunun hedefi nıüs çıkmtsı çok şayana dikkattir 
takbel Alman aske!i plan· ~~-an 
larım da öğrenmı-k•ır. k• 

Almanya . Türkiy7eA Suriyede 1 
karşı çok eskı v~ samımı 

bir s~mpati beslemekte • Fransızların 
dir. Alma· ya, eski müttefi • 
ki olan Türkiye ile hiçbir yarısı tes)ım 
zaman anlaşma~lı~ hinile }d 

• mütehusis değıldır · O U 
Başka memleketlere BEYRUT LlMANI iLE 

asker sevketmek için A 1
- HAL'f.P Hf\VA~EYBA 

man ordularının Tü~lr.: t?p NI B0MBALANDI 
rak\arından geçmesme ıh· Kahire 13 A. A . ._ 
tiyaca yoktur. Alm_anyanın Suriyeddki müttefik kuv· 
t"lin<le adalar ve bılhassa Vt<tter iım\tin 'olau bcr yer 
Girit a<lau var~•"· ?:du· tle doğüşün önüne ~eçe ~ 
larını buradan ıstedı~ı ye· rek Herlemt'lğe devaoı edı 
re sevkedebilir. ~ . yor. Müttetik kıtalar ~· 

Balkan, Giri_t, ~ur~)e, ~a cıvarma ve Şam varoş· 
ve Irak harplerı Turlıye· ıarana varı:attlardır. Fran· 
ye karşı ta~i~ edilen A_l; ts1z Jutalarının _yaruı Hür 
man siyasehnın parlak bı f r.an11ılara t"ıhm olmuş• 
delilidir. t ır General. Denz: timdi 
Bundan 18 ay ~,,ve\ anlat~ f rtnsıı lutalarının bulun· 
şılamayan Türkiye si_yaaeh duğu yere gelmiıtir. 
nin, bugün Tür~i~eyı nar.~ Beyrut lim1tndaki ge· 
buici tutmak ıstıyen mu· milerlc Hat~ tayyare ar.ey 
kemmel bir siyaset oldu danınaıhücum eden tayya· 
ğu Alınarıyacl muke n:ne· reler hiçbir muke&w.elllietl• 
len •nlefllmııtar karı.a.tı-~~~ 



Def ııe suqu talimalna mesi 
Madde 8 - Belediyenin malı olup marka ve tip 

!eri muayye n v,. num11r ıları tesbit edilmiş olan ve 
herbangibir sebeple ziyaa uğramış bulunan su saat · 
!erinden bir ıahsm elinde mevcud olduğu görülür~e 
sa~t ile sahibi mahkemeye s evk ve tevdi ~ılınar. 

Madde 9 -~Su saatlerine ve masura liyudarını 
Belediye teıafından takılan mühürlerin ve au sarfiya 
tını kayde mahsusı kartonun hüsnü muhRfazasmdan 
aboneler cnes'uldur.:Aboneye b elediye turafından ve· 
rilen..ıve şu suretle abonenin emri muhafazasına tev· 
di kılınmış olan su saatleri dikkatsizlik netice9i kırıl· 
dığı veyahut zayi oldu~u ta'cdirde bedelini hemen 
ödem~yi a'bone taahhüt c:der. Bu taahhüdü ifıı et -

, meıse, kmlan vı•ya zayi olan ! aatin bedeli abone
nin belediye nezdindeki teminatlarından mahsubu ya· 
pılaralc: mütebaki meb'ağ kendisinden istenilir. Şu 
s ıretle n alısubu yapılan teminatlar yerine abone ye· 
niden teminat yahrmadığı takdirde mukaveleye a·le· 
mi riayetinden dolayı suyu kesilir. Su saatinin ma· 
sura uyarlannın mühürleri koparılmış, işt: hile karaş· 
tırılmış ise bu bapta bele<.İiye yapt1\!ağı tahkikat vt~ 
hasıl edeceği kaııaata göre hareket eımekte ve a· 

~ bonenin suyunu dahi kesmekte serbesttir. 
Madde 10 - Aboneler ve su mutasarrıfları su 

ıaatinde!! bili ti bar bina h uicin.:ieki u tesisatına hiç 
bir suı etle el süremez. Bu bak ve vaıite mutlal.; su· 
rette belediyeye aittir. Muhalıf harekette bulunanlı· 
rın suyu mukaveleye ad'!nıİ riayetinden dolayı ke • 
silmekle beruber caddelerle su , eb~k 'sini tahrip key· 
fiyetinden doL1yı ayrıca ceza alınarak tazmio~t dahi 
talep euilebilir. Belediye tarafından yaıulan harici 
tesısat bozulursa İcab eden tamiratı belediye me,·ca· 
nen y~ı. ar. Bina dahilindeki tesisatı uboııeman fen· 
ne uygun bir şckilJe <liledıği şahsa yaptırmakta ser 
be:tlllr. 

Madde 11 - Birden ia1.la daireli ulıuıarJ ı, ın ıl 

satı ıbi arzu eaenıe her daireye ayrı ayrı su .saati 
ı..,ıydurmak t,-klifinde bulunabilir. Ancak bu gibi bi· 
a.alıum iki nüshadıuı ibaret olan duhili su ksisath-
ı projesinin fenn .. uy&un o1Juğu bdediyece lastik 
ve ubul edildıkteıı ve projenin imz;ılı bir rıüsbası 

•. oa tldediyeJeki dosyasında alıkonulduktan ve her 
su saati içııı beşer lira teminat ahııdıklan sonra bu 

b puaki talepler kabul ed ı lır .Bu gibi mu1telif daireli 
bıuc.lctrın_mal aabiplerinden alınac ık su teminatınan 

mikl arını tty .ı k~ylıyetı ıse altmcı mıdlieJn y .u:ılı ol· 

duğu veçh,Je belediye.riyasetiııe aittir. 
Madde 12 - Mülkün sahibi ile kiracısı araınn 

~da su ücreti lıakkında' yapılan anlaşma hiçbır suret· 
le belediyeyi alakadar etmez. Su beJelleri ~bone se• 
nedini imza edenlerin borcudur. l3eıediy~ye karşı m•1· 
ha tap, mukıuelede vazıulimz11 olan kimsedir. 

Mcaddc 13 - Udııe SU) u ya ıtaatcan ve.ya masura 
ayarmdan ge~mek surelile verilir. Saatten geçen \'e 
saatin kaydettiği su ise aboııe taraf ı ndan s 1rfe:fümit 
olara1c kabul edilir. Hiçbir abone suyu para ile sata· 
mıyacağ! gıbi ba~kasının mülküne dahi verem~z. Bu 
kuyud1t-. muhalif harek•tte bulunan at>o ,ıelerin su • 
'.)' U kesilir. 

Belgrııtta 
MÜTHiŞ BiR ıNFILAK 

OLDU-YÜZLERCE ÖLÜ 
VAR 

Belgrat 12 A.A. - Al· 
mnn ajansı bildiriyor: Al· 
mctn ordusunun Yugoslav· 
yada iğtinam ettiği harp 
malzemesinin b~lunduğu 

.. barakalardtt mülhış bir 
in!ılak olmuştur. liu in ti· 
lak neticesi obraK yüzler 
ce sı vil ölmüş ve birç-.ık· 
ları da yaralanmıştır. lnfi 
lakt n şehir mÜtl'essir ~ol· 
ouğu gibi . Belgrat kalesi 
harabolmuştur. Alman as 
kerı kataiarı kurtarma arr..e 

( Devam edecek ) 

ROMANYA iLE AL· 
MANYA ARASINDA 

Berlin 12 AA.- Neş 
redilen Jesmi bir tebliğde 
Alman Hariciye Nazırı 
Fofl Ribbentropun Romun 
yarım Devlet Keisi Gene· 
mi Aııtoııe11ku ile Lir mu· 

1 
kav"ıe inızalaJı~ı ıı biıdir . 
mekte, bu mukaveleye gö 
re Almanyadaıı Romanya 1 
yu 400 miıyonluk Şömeıı 1 

döfer malzemesi ile oto· 
mobil getirilecektir. 
ALMANYAYA HAVA 

AKINLARl 
l..ondra l 2 A. A. -

lıı2ilız hava fıloıan dün 
gece Almanya iizerind'! 
uçarak muhtelif şehirlere 
bombalar atmış ve ağır 

sar t ika e itmiştir. 

Ruzveltin ilk 
raporu 

ıNGIL TEREYE YAPI· 
L f.\N Y ARDlMEARlN 

MIKTARI 
N ~vyork 12 A.A. '-iare 

ve icar kanununun ka· 
bul ünden sonra lngilleı eye 
yapılan yardım h:ıkkrnda 

Cümhurreisi Ruzvelt par· 
lam :mtoya ilk raporun o ver• 
m\ştir. Bu rapor muhtevi· 
yatına ııazararan yapılan 

yardımın hülasası şudur : 
Kanun muci bince şim· 

diye kadar lngıltereye 75 
milyon dolarlık harp mal· 
ıemesi devredilmiştir. Bu 
ml'llzeme lngiltereye çok 
yarayacaktır .:75 milyonluk 
ilk irsalat 11 mart<lan ma· 
yısm u i h a y e t i ıı e 
kadar yapılnıışhr . Bun rn 

26 milyonu gemi ve saire· 
dir. lngi!tereye gittikçe 
dah~ çok top, tayyare ve 
malzeme verilecektir. 

Bu malzemenin m"kta · 
rı askeri sırları ifşa etme· 
mek şarti 1 e kongrye z ıma· 
uında bil<lirilecektir. Bu 

1 malzeme İ l-:: cep\ıaneyi tjşı· 

mak için gemi lazımdır. İki 
milyo~ tonluk gemi l ııgilte· 
renin emriııe tahsis eda. 
mişfü. Fakat bu mikdar 
kafi aeğildi r. Ve daha çok 
gemi tadarik etmek lazım· 
dır. ingiltereye milyonlar· 
ca lngıliz liralık yiyecek 
maddesi göııderiimiştir. 
Dcıha da göderilecektir. 
FRANSL FILOSU DE· 

NıZE AÇıLül 
Nevyork 12 A. A. -

Buraya gelen haberlere 
göre, Tulondaki Frıııısıı 
donanması şarb ı Akdeııize 
h ıreket eylemiştir. 
PETE ~ iN BEYANNA· 

MESI 

Vişi 12 A. A. - Ma· 
reşal Peten yakın Şa:kta· 
kı Frarısız aske rlerine hi 
tuben bir mesaj gö ıder • 
miştir. Mo:1reşal bu mesa
jında diyor ki : 

.. Frausanm size cma· 
net ettiği toprakları mü· 
<lafoa u;ın sarfettiğiııiz 

• çetin gayretleri heyecın · 

la takip ediyorum. Fransa 
müstemlekelerdeki bu kah 
ruman evlatl '! rıle if tihur 
ediyor. Boşuna harbetıne• 
diğioiıe emin oluauz. " -MEMUH ALINACAK 
Vakıflar idaresinde açık 

bulunan; 15 lira asli maaş · 
lı katip ve varidat tabak· 
kuk lıl'!muduğu için 19 
Haziran 1941 perşeın be 
günıi saat 14 de Vakıflar 
ideresinde yeniden iınti · 
ban yapılacaklar. lsteklile· 
rııı müı acaetları. 

Halkla 
Bu güne ka lar şehrimizde 
görülmemiş korkunç cüce 
ler şehri temameıı cüce İu· 
aan ve bayv•nlarla dolu 

Erzak satınalınacak ~ 
lskenderun hastane~i baştabipliğiııde 

Beher kilosunun • 1 
Miktarı Fiatı Tııtarı Tefll~. 

Cinsi K. K. L. K. L· 70 
Birinci nevi ekmek 7000 14 980 74 50 

Koyuııeti 2520 50 1260 94 1S 1'tJf 
Sade yağ 300 140 420 30 g2.' 

Tere yağı Ot O 110 Oll r. 
16 . Fabrika pirinci 800 t 30 240 2 

Bulgur lOJ 17 Oll 1 l~ 
Makıırna Birinci nevı 300 45 135 tO (ı3 
irinci nevi ş~hriy~ 100 35 035 02 4~ 
Patates HOO 09 072 (16 jO 
Manış fasulyası 460 21 096 60 01 oJ 
Çekilmiş Mercimek ] 50 18 027 02 '1 

tiezelye 150 25 037" 50 oı ;: 
s .. ı ... a 100 12 012 oo 1 
Soğan 300 03 009 00 55 
Çekilmiş tuz 100 5 005 OO ().-
Taze sebze 4000 10 400 30 31 
Hoşaflık üzüm 140 22 030 80 ;o5 ıS 
Pirinç unu 100 55 055 0·1 st 
ı~işasta 072 34 024 48 oı rt 
irmik 050 24 012 00 50 
Kesme ve toz şeker 700 51 357 26 1~ 
Seylen çayı 006 600 036 02 2J 
Kara biber 002 155 003 00 'rf. 
Limon ve portakal adet1000 04 040 o5 tj 
Edirne peyniri kilo 030 50 015 Ol 'JJ 
Kaşar peyniri " 020 80 016 Ol 51 ~ekte 
DanP. zeytin ,, 025 35 007 50 00 4 kClııı b 
Süt ve yoğurt ,, 3600 l 2 432 32 1 . 'llıııı 
Sabun " 700 47 235 12 ~ lık ıb 
Bı z " 1080 01-67 270 20 ·l' llıısır 
Tııvuk ad~t 100 70 070 o5, ~ "nııe' 
Ağaç kömürü kilo 15000 03-50 525 . :;9.- 5J B"ğda 
Madc:ıı kömürü ,, 8000 03-30 264 19 5 lı l rıı 
Me~= odunu ,, 30000 01 300 2ı 1 h ::; 
Yuğlı çıra ,, 100 04 oo~ .o~.,.,cı '"~lt\c: 

1 - lskanılerun hıss'a'lesinin 911 mali yılı ıh ~t•~ , 
11,tlla lı 

olan yukarıJ,ı c ins ve evs1fı y:tııh 35 kile ıı 
8

1'·,,,5 ·~le bi 
ve yakacak ve saire "YrJ ayrı olmak üzere 2, 0 $~ , ~~•ııı1 
94ltarihinden 16 - 6 -941 tarihine kadar :2 ·~~. 
mü ldetle acık eksiltmeye konulmuştur. rple'J 'tıı\\ct 

2 - 2490 sayıh kaaunun tarifatı veçhile tı 1 ~ıı ıtıııı ~ l 
teminat akçllları ve banka maKbuzları belli g hı:ıı:, 
l ıastahant ·de müteşekkil koınısyoııa vermeleri ote tlovı.ı 

3 - Şartnameyi Hastahane idaresinden öğren / llıck 
ri i_Jan olunur. /J/I ~ttıa, 

d llıctıc: 
çaın kabuğu mü- Sekreter ıtı"d 

d . ı~ "'"• zaye esı al'-. b 
Hatay ,.ilayetinin An· naC _ tJ-1~0. ı ·1111

" 

l ,., u 1 1 ı;bi 
tal:ya kazasının Sünberi HALKEV1 RE .:>~ ;ıe 
köyü civarır.<la (Kazlklı) 1- Halkevı~ıf• ft1 

devlet ormanında (110 l) ~-ekre.ter a!ı ·~acıı~. ~ 
kental Çam kabuğu bir sı:ne ucrel\ (80) lırad 01r• 
zarfında çıkar mok iizere ı Sekret~rde ar• ı 
2- 6-S41 tarihinden iti· sıflar şun.lardıre: a yr0j 

b 15 .. ..dd 1 A- Lıse v 'I ıJ o -A 
aren • gun mu et e l'k 'd d. ıuıı A1r 

k 1 ne ı ı a ı me ır 
açık artlırıı ıaya onu mu~tur 'B - Muhaberat• b11f 

Arthrma 18 - 6 - 941 . r,Je lı" 
Çarşamba günü !;a&t 14 de zamırn ıdure .. eti( e 
Antakya Orman Uölg~ kudret ve ka~ılıf bilıı', 

. . . . d m"k ve d ktılO ·ııı' 
Şeflığı daıre:ıın e yapıla· C- Asl,cerıi' b• 

caktır. b ı 01•"· ıe' 
(100) Kilosu bir ken· yapDmış L~ un viıe11 

l · 'b · b · k - ısaıı 
ta ıtı ahrıle enter

1 
,. e(r!2t0ıa)· ci!ı edilir. ı.j( '.. 

lın mu ammen ue. e.ı 
2
.f 

1
• 1 iıı 1.1 ~" 

kuruştur. - a ıp rJdr ,,trıJ oe~ 
çe mt•zun o .. J il 

Muvakkat teminatı (16) loı~lası askerlik ~"'' 
Iİru (66) .ku~uşt.ur. Emııiy~l Mü<.hifl~~ıd / 

lstc::kıılerııı tıcarc:t oJa· cag·ı büıoü halk e IJ',, 
• · 1 L . 1· k b { . .ıelC . 1 sı vesıkası e uır ı te ~ h yet cüz.Janı,eV• 11ıı1 1~ edilen güu ve s aatta ihale zif~le·de bulıı01t,, 1 ~' 

kornisyorıu . ıa rnüracuatları na ilİt nıaz.bat11

941 # 

1 

(bu vesil'a köylüle r d r. n likle 20 6 ..... 1 e"ıııe 
i 1tenmezl oa kadar t--11111' 

Şırtnamr. ve ınukave- caatfarı . ,,-4.ı 
le projeleri Antakya Or· 3 TalipJe.r

111 
ffl
1
d 

man liölge Şefliği ve An· ~ e. aralannd~aG'~ 
kara Orman umum Müdiir· ıın tıhanı yaP1 

&VI 

lüğıi ve Seyhan Orman :~eşrıy•' 
çevirge MüdürHiğünden SeliıP 
&örülebilir. C.H.P ... ı&bl 


