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,,:~.:it Yazılar il lira ' ~,.1'1 dOrO.dına lllnların her kelim;--
l~ilıtı ll'ıelldir 
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sinden 5 kuruf alınır. 
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r;;:n :n~ılar ve ~~:;ı~~~~~~A merik~ Ja;;u~u·;miraıi 
Ql-f mandarll az- Pasifikte Japon haki 

ti t .. zrma haftas l ledı"ldı" ltalya ve miyetini ila:'"ı ediyor ~ A Tokyo 12 A.A.- tJa· 

\Jbg·un Maliye Vekilimizin Yer:ne başka bir lmanyaya pon Amirali beyanatta bu 

g
eneral tayin olundu [ l lunurak demiştirk; 

r lr tk ·ı 1 k ta ya ve "Japon bahriyesi Pasi· lırı· nu U 1 e aÇI aca Londra ll ';A. A. - fikteki Amerikan ve in• 
,_ ı ıııaıı Hesmen bildirildiğine göre, glliz kuvvetlerinin başlı· 

l
a 'ıcı.ı· f•h-

1 
b ar_ Vp arttır la kahvehanelerde \:ay ve Urta Şark batı ı•o"lü ordu A l • 1 ~ -· "&' manya casmı yok ettikten sonra 

' 
1 

1'1ıiı F ugun ~!aliye kahve yerine yarlı malları su Başkumandanı general bu Okyanusa hil.kim ol· 
l~ Uutku il."et Ağralımn mıı kullanılae•ktır. Kaningam, sıhhi sebepler muştur . Bu gün kıl durum oı ~Yıu 18 . açılacaktır. Bu akşam Ha\kevimiz deıı do. ayı vazifeı;inden Amerika ya sa- hiç şüphesiz üçlüpakt dev 
ıe ~t de\'a ınci gününe de y~rli mallar haftası mü affedilmiştir. Yerine Gene 1 1 !etleri arasındaki işbirliğini iı' lıaıı, "'.edecek olan ııasebetile '!'it.ret Mildü rnl Riçi tayin olunmuştur. V aş i an etfi er daha çok sıklaştıracaktır. 

t..,,
1 

1C'hde yurdun rü Mümtaz Karaca tarafın· . İngiliz zırhlıları na- Japonya ile Alman Bu sıkı işbirliği neti<>'.sin· 
~.ş: ~tllılın~sdaı .. Yerli malı dan '•Tasarruf ve lktis t,. sıl battı ? l't I dedir ki Anklosakson He· .. ı ya ve aya arasın· t d kalk 
r 

41 

, aPılac k ~ın propagan mevzulu bir konferans ve gemonyası ora an -a· 
6.' \, -..._:'- Ye ~azinolar verilecek tir. Londrn 11 A. A. da askeri bir itti! a le; cak ve üç devlet dünya· 

( C\ ·ı-------_ Resmi tebliğ : ya yeni bir nizam vere 
'r ' p o v imzalandı kl d' 

, rnaııar U'"zak do. rens f ayl ve Ri· ce er ır." pold savaş gemileri iki Berlin 12A.A.- Alman tki Amerikan gemisi 
ı Pa dalga hal:ude hareket e Hariciye Nazırı Fon Rib· daha ballı 
) b :zarı ., den torpil tayyarelerinin bentrop dün öğle üzeri 

11~ a~1flda işe bac::.- gu sav şzı çok yliksekteo vaptığı iki AmeriLa E:lçisiH~ bir nota Tokyo l2 A.A-.lapon 

1 

Y h"' ı . l 1 vermiştir. Bu notada ı\· tebUği: })ün sabah ordu 

'

, , "'- ıyor ucum souuı."~ "" ıuış ar tayyareleri iki lngiliz top 

~,\ r:., •. l11;~""ank Pek"ına' .~k·ı Ame- dır. Bu hücumlar esnasın merika Devletinin birçok ı ·'<{ "I •v t .:.. çekerini batırmışlardır. hiı.: 
t,t il.(!., arafındım da H düşman tayyaresi d~falar bitaraflıi!ı ihlal et· ı ı, 

0 

••· 

1 

~ bir kaybımız yoktur. 

ıt ~ Y1j~in· r ı ~lallar pa • 11şıngton .1 • - mıınca hareketlere geçtiği Yeni bir savaş itanı / ~tı~~~ıı Ye~ı 1?1asıııa ka· .rikan garnİzO- ı düşiıV'rül!Ilüştür.12 A \ tikten bışka açıkçavodüş· 

1 
f' /q~ erilli ın hazırlık!arı n U teslim oldu, Amerika harbiye nazırrhğı ni ve böylec• •avaş haliul Bndapeşte 12 A.A. -

I• l~~,~~. ş Ye bina kira· ' Amerika ıçin hayal! bir yaraltığım ve Cümburreisi Macar hük:O.m•ti Amerika 

1 
~ ıla la ~•benin memur Japonlar pasifik kab- öı em taşıyau l'•sifik kab Huzvelt tarafından ihd•S ile diplomatik münasebet· 

:i'j ııı.i"'u ~~;n edilerek An losunu kestiler-bir Iosunuıı Japonlar tanılın edilen bu şartlar alımda !erini keserek kendini bir 
•1 l' la.dır sa çıkmış bu\uıı Amerikan Amiralı dan kesildiğıni bildirnı;ştir Almanyanıu bugünden iti· s •. a~aşt.al" hükü?ı -:tl'! ha· 

IJı 1 
~"ıı'.. atıc:ıa aı~· .. dı'le Hong Kong Amerikaya b ın•ıe ı an etmıştır. ıJ "~ " U<J a.,.en Amerika ile diploma 

ııı tu.._ . h 1 da yola ı·ıkarıl öldi.ı yulnız bu kablo ile lıağh 'k l ~:ı; d."ıııı rıızarı ~ ~ IJ k' 
12 

A A l>e · ,:ı·ı tı münasebetlerini kese· 
1 

•• ) "'it •11Z(iek· n ,en c.;ok ö· e ın · - · • rek kendini de Amerika 

SON OEKIKA 

Bahrllan Ja-
31· ..,, l~~ ı ayb kindek\ küçük Ameriknn Bankok 12 A .• \.- Si· ,ı._" ha 

1 
aşına ka - ilo savaş halinde sayJığı 

~İŞ\ir ş auıası takarrür garnizo
1
nunun dün hiç bir ha yam hükumeti dün saat nı bildirmiştir. 

··ı~IL·ı · dise o mdan silahları ahn 22 den ittilıareıı bütün 
• Ye tut mışlır. Amerikan El çil iği mem l ekelte savaş hali 11 in Roma 12 A A · - !lal ya 
~' ı·ıüfettişi mnhafızlarınm da silahları mevcut oldu~unu ilan et Hariciye Nazm Kont Ci· 

" •-.ur' A ·· d ı d ,.ıt~· ı tay alınmıştır. ı\merıkan as· mişlir. yamı ün ö~ e en sonra 
ı.~ht 1 ayda 

1 
. ... kerleri muvakkaten yerle· -------.....--~ Amerıka Elçisini ka 

"1ııı.l•r1·"'. n :>erı Dogu rı'ade kalacakla)·.ıır . • :-<ıı ·••7.d u müş, 300 kişi de yaralan bul ederek ltal)•anın bgiln 
Muı e teftişlerde l\1anilla 12 A.A.- ~ö· t den itiLaren kendı'ni Ame 

ı._ 1 ~·~" kiye Müfetti"'i \ b k k rnış ır · ~ '4l., t "' züne inunı ır ir ·ayna • Tokyo 12 A.A. _ Bo rıka ile savaş halinde 8ay· 

~ ..ı ~ftışlerini biti· tan haber verildiğiae gö ı~ •U enes Ayreste verilen dığım bildirmiştir: 
t, n şehrimize ı re, Japonlar Filipin ada· Vaşington 12 A.A. -~ı. ıı-. LMe fakat henüz lıtyid edilme· "') ~~irıı· • mnuniyetle larının şimaline yeni çıkış Cümhurreisi lluzveltin Al· Vııı. ız.e g" h k tl · \ d yen hir hebere göre, Ame '11~~ ır V .ore Nuri are e erı yapmış ar ır. manya ve ltalyaya sava~ i 

t,tı;ıı,"'itı., ı.. a. lı Muavini \1, ıiH ı \ ~ , , Amerikan de · rikan filosu kumandanı :'I J> 1 
"'4' ., 41 • • • J l k Amhal Kimel Jlanillada hını ar amento ile ayan 

~tıt}e ~lUfYın. edilmiştir. nız i.ıssi.ı ttpon uıva ·uv meclisinde ittifakla tasvib 
ıılnı;:'I~ ı.,. 1 ettış\'ığ'ı de u·· _ vetleri trrafından bomba ki Japon hava boru bardı· 1 

7 

"'4' '" - o unmuştur. 'ı'. ine her iki 
tiı. ı1~ ~:.ca.· ktır. Değerıı· lanmıştır. Dün öğleden manı sonunda, 324)0 To· . "' 4' tıı_ l'J. b 1 h p · , meohs uiinyanm biitün kı 
ı.~"'411. t," ... tıu. fl!tt1·c:ı1• 011• .,. 1 

teb sonra uraya yapı an a nilato\k ensılevaııya.zırlı- 1 /ı. • • ~ .,., " • sun arına nmerıkttn Askeri 
· ı v · va akınında 30 kişi öl · lısında ölmüştür. y bu azıfesindede -------------------- gönderilmesine ait olan 

~da-"1nlar dileriz. • • • lluzvellin teklifıni ittifakla 

~'tl g telefon y E N ı u N kabul eylemiştir l &r k Roma 12 A A.-Alman 

\ \t\teıı .. 1 esildi l \..~~ '' ak ya ile ıta ya vo Japonya 
t-.~ ŞiqQ_ .Şam yağan arasında lngiltere ve Ame 

tı. il " ~uı f t .. F b l k ~·111,,. {ayıQ ır ııuı yu· ' ut o upas l rikaya karşı askeri bir itti 
~ ~l.lt\ iltll&ın dağ ile şeh· fak dün imzalanmıştır. Bu 

pon zırhlıları 
Amerikan donanması iki 
savaş gemisini batı:-dı 

Vaşington 12 A. A. -
Amerika Hahriytı Nazırı 
Stimsoa, Hı.ırama adlı Ja· 
poıı savaş gemisinin batı· 
rıldığmı gazetecilere bildi
rirken, Filipin adalarında 
büyiik kayıplara uğrayan 
Amerikan hava kuvvetleri 
nin yerini doldurmuğa ~ıa· 
lışıldığım söylemiştir. 

Vaşington 12 A.A.-
Hesmen bildirildirildiğine 
gö"e Amerikan doaanmaSt 
bir Japon krovazörile bir 
d IBtroyeri bıttırmıştır. 
AL\11\~ KAYIPLARI 

Vaş· ngtou 12A.A.
llus cephesindeki mü~a
hillerin bildirdiği.ne gör~, 
bu bölgedeki savaşlarda 
Almanların in~:ıı kaybı 
4 milyon 200 bin kişidir. 

~"ıtltt ''%ti telgraf ve Gazetemiz tarafından konulan kupıı için maçlara iltifuka göre, savaş zafer· 
'I. '\' l\o; releri ti ur· ön lım özdeki pazar pü nü Gençlik kışlr sıııdn başı ana- le lıi ltikten sonra bu iiç 
~I~~ i~i •n lelleı-in o· cnktı!. O gün i<i muçyapılacnk. birinci maçta Aııtnk devlet yeni nizamı kurmak 
\,.~ bul~ ekıp:er gön ya Geııçhk kllıbü i~o Lise takımı ve ikinci maçtıı dıı hususunda sıkı bir iş IJirli· 
~"ı ~"'-ri hlllaktadır. lskeııderıın takımı •l• Gornizoıı ekipi karşılaşacıklar ği yapacaktır. 

HUSLAR ILEHLI YOll 
Mosko 12A.A.-Hetııni 

tebliğ: ' 
Kıtalarını1z bütün cep-

'ı l11.~"1ku: ~ugiln açıl· dır. Maçlara saat tam 12,3') da başlanacaktır. Libyada Almanlar 
ı:si:'ll<le d~r- Yağan Mahaç kırkoşusu dayanıyor 

~ t arrı Şenköy ile Bölge Atletizm Aj nh olan 50 )Q metrelik l\1aha~ Vişi 11 A.A. - Libya· 
-....Ilı •sındı, ki yol ğından : Kırko~usunn iştirilk ede du Jngiliz bııskısı artmak· 
~ ıştır. Yolun önümüzdeki pazar gü 

1 
cek at\etlerin adlarını Böl tadır. Fakat Alman ve I· 

· n karlı<r temiz nü saat ıo da Buhıdiye ge merkez' ne geh.,rek yaz· ta\yan kıtaları enerji ila 
l', meydanında başlıyacak dırmaları Hlzımdır. dayanmaktadırlar. 

he boyunca çarpışmalara 
devam etmişlerdir. 
Cenupta Rus orduları şid 
d(•tli savaş1 ar :vererek iler· 
lemeğe devam ediyorlar 
Birçok yerler geri alınmış; 
ttr. 



Şundan Bundan 
Bugün arthrma ve yer 

li mallar haftasınlt1 12 in 
:ci~ yıldöntirhüne girmiş bu 

lunuyoruz Butün memle
ket bu haftanın ~u;ılmasmı 
büyük bir seviııyle karşıla 
maktadır. 

Mektep çot~ukları ve 
, aileler hu hafta içih<ie 

- ~--

Fiat Mürakabe Komis 
voııu Hiyaselinden: 

Birinci Nevi ya~lı Trak 
ya payniri toptan beher ki 
losu yetmiş iki p~rakt>!nde 
seksen beş kuruştur. 

Kaşar peynirli t.biduci 
nevi y~ğlı toptan beher 
kilosu yüz on sekiz 1pera· 
kende yüz kırk kuruştur 

Jkinci nevi kaşar. peyniri 

memlekt•te söyliyeceklı~ri 
sözleri Ne a· ıeleri arasında 
ahıcJklaı:ı tedbirleri üdVk e 
<l.üşürıüy•.>rlar. Bu teşkiıatı 
bize kuranlar sağ olsun · 
lor. Çünkü; bize iyi bfr 
bedıye vermiş ve memle 

.. kette iyi bir adet yaratmış 
Jardır, 

. toptan :beher kilosu yüz 
~d .. rli perakende yüz "yirmi 
~beş kuruştur. ü~füncli ne· 
~vi kıırs:vt- mümasili kuru 

Bugünden ilıbaren, bu 
hufta içindt' Ankara radyo
sundan saJabiyetli büyük
lerimiz ve memleketin e
konomik yaşayışında ve 
veriminde önemli ödevleri 

~ bulunan ve sözleri olan' 
vat:rnda~lar bütün..,yurtôaş ... 
lara ekonomik siyasada gi 
dilecek yolu, tutulacak 
prensipleri ve ahaması ge 
ruhli arttırma tedbir!~rini 

&nlatacakhndır. Biz d~ h~r 
akşdm bu değerli oğüU~ri 
dinlemek i~ ı n sabırs~zJıkla 

bekliyeceğiz. 

Yer1ı nıal ve arttırma 

haftasının bize öğreteceği . . 
F-Y şuuur : 

Ekonomik kaHmımamı 
zın gLçen bir yıllık b&şarı 
ıaı ının kontroliJ ve geltcek 
yıl<iakı ekoııomik ödevleri 
mıziıı öğrenilmesi. Bunun 
i<_:m biz de bu hafta için 
de. ve bu sütunlaıda kısa 

ve genel ôzenlt rle yerli 
mal ve aı llırmalur hakkın 
da biıgıler ~una~ğız. 

Vatandaş ! 
Başarılaı ıııla öğün ! 

yeni başaı ılaı a 1ıaz1rJan ! 

~- üGUi 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Çlkan 

Vafimiz • ökmensüeriıı bd· 
yanal! arasrnda iki cümle 
yan1 ış ve eksik olarak çık 
mıştır. Birinci Sayfanın 
ikirıci sütununun sonunda 
ki cümle şöy!e olacaktır. 
•• 13onim en büyük ıztıra -
bım muhtekir ve haris bir 
babanın besled ği ana ve o 
ananın kucağındaki yavru 
ları bir an bile düşünme· 
memek gafletinde lıu'un · 
maısu.hr. ,, 

Yine ayni beyanatın 

okullara nit olan klsmın -
da bir kelime eksik <;ıkmış· 
tır. lldnci ım} fanın üçüncü 
biilunufüın başındaki cüm 
le ~öyle olacaktır : 

"'" Ortaokulu bitirmiş 
evlerdeki kızlurırnız.ı derhal 
vt· gıinUl sevgisile bu oku· 
la göndermeliyiz. ,, 

Duz~ltir ve öılir dileriz. 
Neşriyat Müdıirü 
SELıM ÇELEı K 

(;, H. p, .M.!H.1aasi Antakya 

kaşar . optan behE>r kilo 
su yetmiş perakende beş 
seksen beş k uı uştur. 

l\ot: 
1 Peynir getireo • her 

tücc ır s ttın alacağl yerin 
f ıtura1•nı getirmeğe mec· 

:burdur. Bu fatur-.ılar ' fiat 
nıGn:ıkabe komisyonuna 

.,ibraz rdilip maim bu fatu 
radaki evsarı haiz oiduğu 
au ispat eıttkten sonra 
satışa çıkanlabilecektir. 

2- Feyııir ve kaşar 
peyuiri getiren her tüccar 
getirdiğı rri ktarı faturası 
ile birlikte Ji'iat Mü-aka· 

-be komisyonuna gösterme 
ğe mecburdur. 

3- Halen peyniri bu 
lunanlar Fiat \lürakabı:
Komisyonuna müracat1a 
pı.rnirlerinin f'VSafını tes · 
p·t ettirmf'ğ~ mecöurdur· 
durlar. Ayr·ca birn beyan 
rıame ile Mıntak'tı 'I'ic~ret 
t\lü'.liırlüğüne bildirecekler 
dir. 

4- Toptan· satın ahş 
lardn ve top'an satı.şlarda 
al11ıacak ve verilecek 

faturul,\ra da malın !Ilen· 
şeinin ve cinsinin · sarih 

bir surette gösteri 1 mesi şarttır 
5 - Pc::ra kender.iler 

etiketlerde malın fiatından· 
mada malın rnenşeini ve_ 
cinsini de göstermeğe m~c 
burdurlar. 

6 - Yerli peynirler i-
çin de aşağıdaki fiatlar tes 
pit edilmiştir. 

A) YEırli yll~h peynir 
topttın beher kilosu kırk 

perakende kırı< beş kuruştur. 
P.) Yerli yaJtsıı. peynir 

behei k\losu toptan otuz pe 
rakende otu·l bC'Ş kuruştur 

7- A~ağıdaki kaşar 
ppynirleri toptan beher ki 
losu yüz otuz kuruşa ve 
peruıcende .a olnrak yüz elli 

, kuruşa satılabilir. 
H.H. 372 
H. 11. 287 - 286 't 

N B. ~uvalda 301 Sa.ıpey 
ı;ir iizPı·indeki marka 

c, Y. 
U.D Çuvnlda (Üç Yıldız) 
peynir iizerind" ki marka 

A. A. 3(•2 
U. D. ( Şakir Süter ) 

ı. ~. 295 (296) (\1. 
A, yoktur) l 

S. Y. L. 581 
H. Y. 30 
s, 243 
Not : 
Yukarıda numaraları 

bulunmayan markıtJar Ana 

2 
"~_ , 'r t ı< r ~ 
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Sahlık Mektruk Emlak 
ıı:~ 

r. 1 ulltl~. ~ HatayDefterdarlığmdan 
Parsel .:\o ~lahallesi Sokğı Hiss~ 

Miktarı 

794 Sarılar Araplar 10-16 

'' sade ı 
Kimden mf tril olduğu . )'eJll if' 
Ab<lullal• ~lihail oğlu Saman ~e ~ıtır 
veresesindmı Saman 

Gazipaşa Gazipaşa Tamı l\.lihail Kehhali kızı M·•ryana ve (;abril 14 

378 

261 
3 

92 

Künlük Kiinl ük 
" 

Uül Alsancak ., 
Fevzipaşa Izzetuğa 1-2 

Acun Öğüt Tann 

oğlu Yusuf . ·ı 
Circi Kehhali oğlu SJlim ve .Mıhaı 
ıbrahim veresesi 
Beşşur lımbur oğlu Aanna 
Circi oğlu Ispirdon 
Abdulmesilt kerruz vereselerioden 
Meryem vesaire 

94 Cüaeyne ,, " ,, ,, ,, a uııı 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin satışı 10 gün :dall 

ihale 15-l~r-941 pııartesi günü saat 10 a bırakılmıştır. dııll~ rwr 
birlikte pe Satış bedeli P?Şiodir talip o1 aoların % 7,5 pl!y akçasilt> 

müteşAkkil komisyona müracaatları 
DellAliye, ilan ve sair masraflar müşteriye aittir. 
Binalar Milli eınh\k dair~since istnldilere gösterilir. 

•ffi~!i!~~~!~~i1aden Çe/ti/{ Jiallf!o~ 101 
11-12 -941 ~:arşan· Fiat :\lur3\Tahe Komisyoru Hiyasetın ·~ıibSlll1 1111 

ba günü.-ıtophınan Antak· O vlet Ziraat İşletmeleri kurumu:ı~n .1:; Ililll ol 
ya Belediye.s= ıı.ıimi Encü çeltiklere aş1ğıdaki fi atlar tesp"t edilıuıştıf· 
mE>ni nıevsiın itibarile ko- Cirsi Beher kilo !'iat 1 

. . . .K~maline 15 kuruş rı 
~~nk etınırıf oeh~r kıloı:ı~na ViyRlöne 17 ,, lok ı7 ~ 

uruş ıat ,.Koymuş ur. 1\1 at ır Yemeklik ı5 Tohunı 20 
Bu karar hilatıua ha K~;il e~~ " ,, 20 

reket edenlerin şiddetle RUleı~s ,, 
cımılaodmlacı1ğı halkın ve Yemeklik r. 0 10 1 ,, z

0
J , 

alA.kuarlarmın malUmu ol ~ ır Pirinci 2 ı 
mak üzere ilanı keyfiyet Fılibe '.: 1 ye ~ 

~0ıunur. Çam en kazı Portaka 
Zeytun danesi satılacak 5afı? 

Hatay Dafıerdarlığmdan: Safllacak f'YlO(l ığttld 
Avakiye köyünde Ih· Orman Böl,,e Şefli lfotay o~fterd ır l~MJ~ 

san Cüneydiden metruk ::ıı \ viıı ;e'1ıel.c · (;'1ı1 
·ağaçlarda toplanmamış 350 ği nden Mih,uil B ısil Hurı 111,.l~ 
kilo zeytin danesi n"ık art Hatay Vilayetinin An 1 irdell art' 

-. ze ve 51' • 416 P ~ 
tırma ile satışa çıkarılmış takya merkez Ka~·ısını n bahı.:elerde ' 324J ·~ 
tır. Muhammen bedeli 24 Sunberi Köyünün 15 kilo 66 unıon ve l. 5:ıu; 
lira 50 kuruş ve muvvak· metre şımalinde (Fıske daline 01atısU u li 
kat teminat 1 lira 84 ku yazı) Devlet ormanından karılıuıştır-01"n ı~~~ ruşt11r. (7303) ketal ç•ım enkaz l\luhaın n.ıll~ • 

ihale 19-12-941 gü odunu 28-11-941 tari l" 39 k:ıırll~· z3J;:ıırılı· 
ıra 4 lirıl 94 

ı nün saat 10 da Defterdar· hiadt>n itibaren (15) gün teminatı 12~ ~ 
Jıkta yupılacaktır. Talip müddetle a~ık arttırmaya ihale 15- veWf 
olanların • teminalı ile bir· konulmuştur. nii saat 10 d,~tır· ,,.~ 

5 2 ı ca. • .,1er 
likte müracaatları. 1-Arttırma 1 -1 - lıkla yı.Lpı 11 ,,.oti '~11· 

DellAliye. ilan vesair 941 tarihine raslayan pa olaıılann ~·~Jafl · (fJ)lat 
masraflar alana aittir. zart~si giinJ ı:ıaat 14 de de müracıuı 1185ra 5 

10- 12- 15- 17 Antakva ürman Hö'gp Şef ilan vesnir r 4_5,..,.. 
dolu mamuUUı kaşarlardır. liği binasnıda ynpıfocaktır. na aittir.) 

2- (100) kilosu bir ı·1 ·~ rı . 
Uludağ U. D. markaların kental itibarile beher kt>n '~ 
dan yalnız Şakir Süter'in tahn muhammen bedeli ptiir#ıı 
kaşarları yeğhdır. Di~er (l2) kuruştur. ıcrıı 'ıırtı 1 
U. D:' markasını tr.şıyan - 3- l\luvakkat teminat Kırıld1a~buflıı1 ~ı;!lifl ~ 
lar t yukarıda zikredilen (6S) lira (73 )kuruştur. Kırı . uıılte ttl' 

l kaşar peyniri nıeyaııınJa 4 -Şartname ve mu· muşlu köY1 ~o: brJlİ . 
değildir. k<ıvole proj"rleri Ankara tapu parjg40 
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· tıi'~ 

Şelıriyelcr : Orman umum Müdürlüğü temaruı BO s.::llrl~~ci ~9ıl 
Her türlü makarna ve Seyhan Orman Ç;ıvfrge b1rile ~· yı 9 ill~5Jtıl 1 

şehriyeler toptan anballajlı Müdürlüğii ve Antakya tan do a giiı1 -ıııı~ 
ı 5 ) k B 1 , r1· 942 cu nı..Slr r{ 1 rı ı; .,,tıı, ki osu uruş, toptan Orman öge ;>e ığinde .. .,. " 

ambniftjsız kilosu 49 kuruş görülebilir. 11 e ~ud ııÇll; vı11 ~ 
perakende ambalajlı kilo 5-Isteklilerin teminat daires•

008 
(;Uf· ~ ı:1~ı 

sa azami 55 kuruş, pera- makbuzu ve evraki müs ile satıhıctıl 6rJ)0
1e l1 ) J 

1 l 1. 01u ı cıll ıJ 1 

kende amba ajsız ki osu bitesini 15-12 941 gü bedel 1 ~urı.11 t,ııl ıt1 
azami 54 kuruş. nii saat 12ye kadar kom is olan . 78 , j11i ttıft111, ; 

1fl~l şehriye toptan am· yon reisine vermiş bulu· yetnııŞ b~~a~ ıır ı1ıııJ~r' 1 

balajh kilosu l\zaıtıi 51 ku nacaktır. hald 1 eıı ç ı;i J{tlt .. ~'~IJ~ 
ruş, toptan aınbalaJ·sız kilo 6-ısteklilerin ticaret · bhüdi.i bll ~ 1'

11 ~ilrı ıt a . 11 ::ıJ çı ııf 
su azami 50 kuruş,, para odasından ahnmış vesika tıl~ o ı glı ilfl ,0ı; t' 'J 
kentle ambaliljlı kilosu aza sile birlikte belli ı•dilen artırrnıı eıı çığ• \ l 
mi 55 kuruş,, , p~rakende gün ve saatle komitıyonu ayn: s:ıath\Llııflc.~1 ı9 ~~ 
umbah:ıjsız kilosu uz:ım1 54 mürac::atları ('fo vasika na ihale ~11.ıl11e,eı\11l-' 
kuruştur. köylülerden istenmez). l tırnlU şar jltİlJl~' ol~ p ~I 

- ı 941 dell tıılrpDı•'l 
Zeytinyağlar için top· bamya, ktJş yemi, zeytin b ıunac.ığı, 111oe ı.ıi' 'vıı 

tanrıya Ye 5 per&kendeci- danesi, lrmik, kuru incir cı/ u 1 5 11islJeİ illi ~t~ ıJI' 
ı ye % J U kar nisbeti veril- erik tanesi iç;n toptancıya / o 'veY.ıl 1:1t P'1\ııı1 
miştir. % 5 perakendeciye ~o 10 sını tellııtılıLI. ~ıı ıJ 

Kurıı üzüm, Kırmızı bi· ki\r .11sbeti verilmiştir: nın. cıerİ ıl 
ber, Domates ' lçasi, kuru lHln olunur. getlrnı 

1 


