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!JQ k l Açıkalın Bayramı Programı 
41;:

1 
Q • ın az dl Şark cephesind~ 1- Hatay kurtuluşurıun ikinci ylldönamü 23 temmuz· 

'< i f R'bb da Antaky>tda bu proirama göre kutlanacaktır. 
ti/il ec1_ Fransızgemi/P- Oll 

1 entrop 2 - Gündüz Törenleri 
\! tarafından kabul ClSf<.erfet z•n fecrz.dz~ _ A) Vilayet, Belediyf', C.H. Partisi ve Halkevi, Li 

ediıdi seler ve ilkokuUar Ticaret ve Ziraat odaları, cemi· 

Q fle d d / Berlin 14 A. A. yetlet ve esnaf birlikleri Belediye bahç .. sindeki Ata· 
1
t b r evtım e İ İgor türk ve lnönü büstlerine çelerık koyacaklardlr. Çelenk 

q Ji Q lld, b · Anadolu Ajansının hususi 
~· toı illaye ~ erı Suri· 1 lemek üzere yıtz mevs1m1 mtıhabiri bildiriyor: . Koyma tÖrt!rıi saat 7, 30 da sona erecektir. 

~ iıııl;ı ak1111 t~arn ~· 1 ııi Hatayda geçirmeğe ka· Berlin Büyük Elçimiz B) Garnizon komutanının tensib edeceği ordu kt· 
•· 't ''nd,

11 
rnutareke· tar vermişlerdir. Bunla. Hüsrev Gerede ile Hari· hdarı, okullar,Gençlik teşkilatı, esnaf birlikleri, Halk 

~ Şiıtıd· sonra azal rın noktainaz.arma göre, riciye Vekaleti tienelı:Jek- bu günün şe-rf'fine yapılacak geçit reımine iştirak et 
' l tıcıcd· ı Pek d d d ._ b· ır Lı aı Yolcu Su·iyed~ asıl tehlike hıgi reter Muavini Cevad Açık mek iizere Lisenin arkuın alci ıpor mey anın a "ro 
• •tı t · ııeın ı::• ııtt· •tıı 11 ..., en he-psi !izlerin işgalini müteakip alın geçen cumurteLi gü- kide gösterilen ye.-lerde toplanacaklardır. 

,,.. ıııltıl • ••ıış ·ı b l k A k b L 1 b. l s• b c~,fld aı eleri aş ıyaca ve tınan tayya nü Alman Hariciye Nazırı 3 - Tam saıt se izı! eş "a a ır to;> atı m &Si SU· 

S• ~ıı Yotcuı:tıı tnürekkep releri bundan sonra Suri· Fon Ribbentropun Şark rctile Ebedi Şefimiz Atatürkün manevi huzurlarında 
S• ~i<li'lııı, Sa Antakya, ye şehirlerin! bombtirdı· ceplıt>sindeki karargahına tazim duruşu yapılacak, şehirdeki bütün tıbrikalar dü· 
Si ~I~ ~lt~İ ğukoluk ve mttn edecekle::-dir. giderek kendisile görüş • düklerini, otJm~bit, otobüs ve kawyonlar kornalarını 

ı. tq ()lelı Jskenderun Limanına mu··sıor.Jı'r, fasılasız çalarak. şehir balkı ve berkei to.> atıhr a• 
,. ııı t' • 'ditı .. t ..,erde ika . n ~ • ~ '" ( ı iltica tden Fransız gemi· Bir saat süren bu mü· tılmaz olduğu yerde durarak kurtaran bu en Büyük 
S• '~ip · 181l'ıı ·S.ıc_enlerin l .. r.ıl• askerler;nı'n sı'la~htan ô J k k t ı ttıtı İı k· urıyede- .... ' · lakatta Cevad Açıkalın lünün manevi huzurlartfüta eği:ere şü ran ve a· 

S•· Q/ b · ... 'ş''•nı b· k· tt'crid işi sona ermek u Fon Ribbentropa takdim zim duruşu yep~caktır. e .._____ zeredir. edilmiş, ve mülakat çok D)Vaıi, beraberinde Komutan, Belt!d\ye Reisi ve 
5' r e ik ------------- samimi bir hava içinde Cümhuriyet Halk Partisi ve Htilkevi Reisleri olduğu 
~d~ 'Cq,. l inal Fransız/ar geçmi;ilİr. hald .. l4tm saat s~kizJe tören yerinJ,\c\ kltaluı, okul-
;/' S lal"I, gençlik teşkilatını ve esnaf birliklerini ve hallu 
'' \> arz Surı·qegı· şe- Al t b d .. k ı b ._ ~I {~\tlt) man ma - s~JamJıyacak Ve trİ Ün e"İ mev imi a mış uluııacadır. 
;1 1 ~ç ı , ./{ • b • E) Müteakiben jitik\a\ m ırşile töre ı & ;ıl lc ık v ~ l ı 
5' llı~ı 1 

'Yor re,~ l lf SU- buafzna gÖrt! tikin\ Marşı sırasında Türk bayrağı tören yerindeki 
11
1\ ~ laıcb 1 f f i k direğe ağır ağır Ç'!kilecektir. 

51'' t k,tr·· er İçiıı re e er e- Tarih şark cephe-
' ~itı llt F) istiklal marşını müt~ekip ! öylenecek l>ir söylev 

,, ht.. ••ıd,.. · eden decek · d ·k• zaf r1·n eş; H k ı b - · ı et' " ~e. "fi ttib sın C ~ e ,. ile 23 temmuz. atay urlu uş ıtyrım1 torenı açı a· 
ı9~f ~ 1t .l~k 1,,.ı,;1cc~ktir. ar,.n ni ya,zmamıştar cek'ır . 
• 

11
e, ~, ... ~be ı Müta»·ekenin İm· G) Tören ttç1lış söylevini miiteakip geçit resmine 

1 '~ •• ''"d 11.Utaı.ı 1 ki . 13 r 14 A A ı' ~ "" ~ , k ~r zası be nıyor er ın . • - Şu Slrl1 ile başlanacaktır: Ordu kıtaları, Liseler ve 
,,ı · lır, 1~ li 8e~~~atebcı1 ! Vişi 14 AA. Akka Bu sabahki Alman gaze~e· ilkokullar, Gençlik teşkilatı, Esnaf birllkleri,Parti bay· 
l'eı1 1q c açı I do para(e edilen Suriye leri şerk cephesinde Sta· raklarile Partililer ve halktan arzu cd•nlcr, 

dil:ıı t/JQ • 1 mütarekesi bu ıün imzala· lin hattının kati bir şekil· H) Geçit rt sıni ybpan kıtalar ve birlikler yaya 
l/ı r J nac ıktır. de yarılmış old ığunu Al· kısmı ile Lisesnin )'anınd:ı,1 ve Uel.!.Jiye yanındaki yol· 

qli~ Q C! Haber verildiğine göre man mılleıine b:ldirmekte• dttn tekerlekli vasıtalı birlikler d ~ ~~m !rİıı yanın. 
1. lı " F rnnsız kıtalarınm Suriye d" l ""~' ,, asrı k ır er. dan, ve Halkevimiz.Aö·ıün ien yürüyecekler ve ko! b,,. 

I ~ "'tel \t•' ı~ arazisini şerefli l.Jir suret Ga:.".eteler bu mı.:aızam larile Belediye yanmJak\ yol hiıuııdt durarak, yı 
v A. A te terke•mesi hususunda ı k ~t c~a• · nıuveffakiyetin Mo kov yaların köprüyü boşııltmı aranı m"itea ip Y='rlctin' dö-

•ı Pa i~ •l!li .. ;~· - lngilizlerle mutt\bı'< kal· 'lı % tıı~, .. "Sttı de ve Londra nm yutan yan· neceklerdir. 
1011 ~e~i11• •çın li8 mıştır. Mütareke şartlc.rı lış propagandalarına ' kati l) Öğleden sonra. Hat 15 te C -1, P1trliıi b;nasmda 

'le t11,~ nA 
1 

Ve ans imza edildikten sonra d ıt, .'ıtlırı ·••ııL .. 
11

ar.f>ala. bir c< vap ol uğunu, ümit bir kabul resmi yapılacaktır. 
rı ı " e neşredilecektir. d b B d d 1 '- 11 f )ııı b ' ı ıa rı o(i. siz bir bal e ulunln ol• j) Saat on ye i e tı\Üessea~ er , OKU arı v~ esna 

' l 'd~~hl:d 11 ~h. ihra d'J" Fakat. şurası temin e· şeviklerin artık dayanaını· birliklerini tem.sil ,.den birer heyet yen\ mezarlığ• 
~t . ılın e Y 1 ıyor kı bu mütareke si· 

l 
11\ı'tir ll'ıesit/c ttıi.i yasi olmayıp ask~ri ve yacaklurını yaz oakllı, Ai· giderek şehitler ab:desine çelenkler koyac1klar..iır. 

; , ' 1 leb . l k man İll!rleyişinin şimdi Le GECE" TÖRENi" 
'lllı e nik mahiyettedir. Fr n 
• ttJ,~ ı s.\z ~ıtaları askerine ~ere· ningratla Kiyefe doğru le· A) Saat 21 de başlamek üıere büyük bir fenet a 

1~~ıt 
14 

~•~tl6 fın icabettirdiği muıamele veccüb ettiğini, bu büyük layı tt.>rtip edilecektir. Bu alaya garnizon komutını· 
~ '''t A.. A. Yupılacıktır . muvaffakiyetin tarihte eşi • nm tensib edec~gi kı 'a lar, G'!nçlik teşkilatı, e~nıf bir· 
ı ite Qrt .. 18.i (~ - Kahire 14 AA.- Ak olmayan bir ıafer olduğu· li\deri ve C.H.P. oc<1klırı iş ;irak edeceklerdir. 

"\ .. .ı u d '- kada f mı, Stalin hattının yarıldı· d f)O \ı.ı "il\ '"~ "t:i. para e edilen müla· B) Feneralayıoa iştir ak ~ ecekler en gP-Ç saat ~ , 

O 
r, ~""·. cıtıt: b'ır te'e "a ti h ğı haberinin _lngiltere ve k d G l'k k 1 1 l '-l <l "• l v r arı enüz imza 30 a a ıır enç ı ışıasım .a to;J anmlş o acu: u ır. 
il l liasur e blmemiş olmamakla be· Amerika için de felaketli C) Feneralayı tam saat 21 de yürüyüş~ geçec'k 

Otl llaft r::t b~lf~luriyedP! muhasa· bir şey olacağını tebarüı ve köprü, Haıkevi. kemerler, Belediye yanındaki 
~eld' Cllin ı ıı durmuştur. ' ettirmektedirler. yol, Bekdıye meydanı, köprü, lnö .ıü -Kışla ve lcurtu· 

~ l,t11tıb l -!.ON 0AK1KA rıp edılnnştir. luş caddesini takiben yine G ·nçlik kışlası·ıa dönr.cek 
tı ut r R--, 14 Temmuzda hava ve oraJa dağılacaktır. 

141,~~d'rı 'C!\t~l llS ar kuvvetlerimiz Baltık deni· Giindüz ve g~ce yapılacak di~~.r işler 
ıı-ı~1 ~itlcrı 10Gfisi Baıtıkta Al mal\ zindeki düşman deshoye:- 1- 2~ tc.>mmuz 94l öğleden sonru l>utun ~ehir 

ııı "lıtıı~t lııı •lııı, ~On g e ın Herine h Ü. lerin e hücum t tmiştir. Bu bayraklarla donanacaktır. - .. ... . 
' ' tltı~lt~et ~~'tu şbı~. ada bulunan harp ve nak 2- Belediye münasip yftrlere bugunun kıymeble 

'"W: .. ı,,lit, ır r.,,cum etlilt:r liye gemiteri avcı tayyare mu-tenasip tuklar yapacaktır. Müesseıeler ve birlikler 
t .. t.. J&" ıvıos'- 0 15 A A ~•erı· ve hücum bctları la 1 b . 'ı.ıt .. t·,"1:~ "A ""1111 Ru, teb"'ı· v~a . • - :ı. le •rıu edenler de lcendi müessese erini ve irliklcri " " .. ., ıg rafır.dan himaye edilmek- .. 

a,11 Pe. Ku ı : 1 .. ı'dı', Bu taarruzda 2 des temsil etmek üzern taklıtr yapabiltrler, Bu mUesseıe· 
ı •caı. kişil'ı'- vv.etlerimiz 3 bin "' k d k " küt .. ~. bır dıişman teşek · truyer 13 nakliye gemi&\ ler ve bırlikler takları en i mer ezleri bar:cinde 

bu u;ud ma~llıp etmiştir. ve mavna tahrip edilmiş· yapmlk isterlers~ yeriniBe\eJiyeJe.ı öiron~c~k11'r. tir. 
ra a llJO l uk tah • tir. 13 gemi de agır hasa (Sayfeyi ç•viriniz) 

ra uğramışhr. 
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3- 2~ temmuz 941 fÜnü Beltdiyenin tenıip ede 
ceği yerleıde sahncak, atlar ve dolaplar çocu1<larm 
e~leı meleri için fftaliyete hazır bir hal le buluııduru• 
lacaktır. 

4 - Belediye, tören yerinde bir ııbhi imdat 
merkezi tt-ıis e::lecek Vô ayrıca balkm sıı iht:yacını 
tatmin edecek t"'rtipler alacaktır. Sıhhiye lmdat mer 
kezinde bulunacak tezkere ve sair sıhhi m•lzemeyi 
bu vazifeyi görecek doktorları Sıhhat Müdürü tespit 

edecek ve bu merlezin faaliyete geçmege amade oldu· 
ğunu mürakal>e edecelctir. Sıhhi imdat merkezi 
Lise binasrnda tesis edilecektir. 

5 -YBrdımsevenler cemiycti, ı Ki.llsesiı ve Yoksul· 
IE.r cemiyeti ve esnaf birlikleri birlik azalarından en 
fakirlerin cemiyetlerde yoksul ve kimsesiz çocuklar 
dan mümkün olduğu ka.:larını ve en fakirlerini yeni 
elbise ve ayakkal:.t tedariki suretile giydirecekler 
ve sevindireceklerdir. 
6 - 23 T ~mmuz 941 Hatay'ın kimsesizler ve yokıul· 

ları i~in lJüyük yardım günüdür . O gün kimsesizle· 
re va yoksullara yardım sevgisi taşıyanlu kimsesizler 

ve yoksullar cemiyetine ve yardımaevenler cemiyeti· 
ne gcııülleriııin:dilediği şekilde yardım edel.ilirler ve 
Hatay'ır. kimsesiz ve yoksu1,kadın erkek ve yıvrularmı 

""sevindiribilirler. 
7- Halkevi, on ya jln 1 k ıd ır kız ve erk ele ço · 

cuklar için saat yirmiden en geç yirmi üçe kadar de· 
vam edecek bir eğlence tertip edecektir. Bu e~len 
ce yeri Halkcvi salonudur. 

8 - Belediye ve esnaf birlikleri o gün gündüz ve 
gece kendi mühitlerinde ve ayncs meyJ4nlardı da · 
vul. zurna ve diğer vasıtalarla halk eğlenceleri t~r· 
tip edeceklerdir. Belediye ayrıcı köylülerimiı ıçm i 

1 Vedi M üoir Karıbaym bahçesinde bir eğle ce tertip 
edecektir. 

9- Elektirik idaresi, elektir"' kaynaJt takatınm mü· 
saadcai nisbetinde tenvirat tanzim e•J tc~k ve o ıec' 
bt"r hangi b"r anzaya moydan vermemek üıere ııkı 

,.. ve bilgili tedbirler alacaktır. 
10- Halkevi, bu günün kıymet ve ehemmiyetini 

fasılalarla ve bütün gün hoparlör vuttui(.: ve halk 
hatipleri ile izah edecektir. 

11 - Emniyet Mıidürlüğü b:itün gi.in vn gece ın ı· 
hulled,., sokaklardı ve tören yerlerinde esaslı emni· 
yet tedbirleri alacaktır. Jandarmaca yardımı ihtiyaç 
g~rulürse bu h\!susta Vilayet Jırndarma Kumındanh· 
ğı ile temas olunacaktır. 

12- llele.liye yan ama karşı bütün vuıtalarıııı fıt' ali· 
f y~te haıır bır ıul J ~ Vd mi uıip bir yed~ bu:ır bu 

l undurJlcaktır. 
13- Tören yeri ve tribünler Belediyt!ce ihzar ve 

t .. n~im ol ıııacaktır. 
14 - t.tı .... ! birliklerinin ha · ı ve yürüyüş zama• 

111 ve s1rası C.H.P. tarafındın , p edilecek ve tf'r• 
tiplenecektir. " - . . 

h - Beledıye ve Tıcaret o .iası ıuala:-ından le ıelc• 
kül edecek bir heyet müesseselerir. ve bütün bina· 
latı'l b&)'raldarla ve diğ~r şekillerde ... 1 !'lanması ve 
tenviri işini ,,_takip edecektir. 
16 -23Temmuz~41çarşanba günü bilhtt11ı tören zaman 

Jan köprü üzerindeki seyrü aderin tanıimi Emniyet 
Müdürlüğüne ai.ttir. K ôprüden durmıd1n geiila:~ıi 
ve yığanlar yapılma naın mutıterem halkımızdc&n rica 
olunur. 

17- C.H. Pur lı.>i . 23--Teıcımuz-941 sut 21de 
münasip göreceği yerde bu günü ~utlamak üzere bir 
~alo tertip edecektir. Balo hey'etine busuıi Muhasebe 
Müdürü, Elektirilc şirketinden Hacni v~ dllktor Ve · 
di Bilgin dahildir. 

18 Belediye tören yerindeki tribünler için bu· 
tribüııle riu isti'ap kabiliyetini göı önüne alarak muh· 
tdif renkte davetiyeler bastıracP k ve ,Jagıtacıktır. · 

19 - Tr.bünlerin iki tarafına ç"dırlaı kurdurulacak 
ve bu çadırlar kaduılara ve çocuklara tahsiı oluna· 
cakhr. 

20 - Törrn sahasır.ın tntip ve tanzimi ve töter.e iştirak 
edec~~lerin tesbit rdilen kro:Ci mucibince yer alma• 
la r ı 1şıle meşğul olmak üıere Garnizon Komutanla· 
ğından bir S~bay, Maarif Mü !ürlüğünden bir ö~ret· 
men ve Emmyet Müdürlüğünden bir emniydt amirin· 
den ibaret Lir bey'et teşekkül edecektir. 

Törene iştirak edeceklerin bu hey' etin tebliğatm' 
ıymaları eh~mmiyelle rica olunur. 

Suri9ede 
Mütareke kati 
mahiyeti haiz de 

ğilmiş 

Vişi 14 A.A. - iyi 
baber ahn mebafilin be· 
yan ~ttiğine g5re.Suriyede 
ki Fraı1sız k{'miaeri müta 
reke şartluırıdakl bazı 
teknik meıeleler bakkm· 
da h~kumetinin mütaleast 
m sormuştur. Filhakika şu 
cihet katiyetle kaydedili· 
yor ki: :nütdreke kati ma 
hiveti b~iz değildir. Müta· 
reke hıkkındaki anlaşma 
yalnız General Dentz ta· 
rafındırn imzalanac.-ak ve 
Fransa hükumeti bu hu· 
~ustaki noktainazarını bil· 
dirmiyecektir. 

Fran.sa hükumeti Suri· 
yedeki hadiselerin kendi· 
sini alakadar etmeyip ma 
halli bir mesele olduğu 
kanaatindedir. Mütareke 
münhasiren askeri busu· 
11ta şamildir. 

Suriye müta 
rekenamesi 
Dün Aakşam re:t 
men teati edildi 

A"ka 15 A.A.- Hür 

F ransıılar Vi~i lr ansı ıl arı 
araıındfllri Suriye 
mütarek~namesi dün 

akşam saat 19,55 te lngi· 
lizler namına Gener•l Vil· 
son ve Vişi Fransızları na 
m&na da General 1/ ersiyat 
arasında teati edilmiştir. 

Dentze salahiyet 
Vişi 14 A.A.- Röy· 

le r bildiriyor: 
Re5mi Fransız aıansı 

tarafından neşredılen bir 
haberde Vişi hükumeti· 
nin münasip gördüğü za· 
mın ve ş yam k"bul bul 
duğu şartlıtrla mütareke 
yapmak içinGenerıl Dt:.nt 
ze salahiyet ven.l i ğin: bil· 
dirmiştir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim \:ELENK 

C.H.P.Mathaası Antakya 

Habeşista1ıda 
15 bin ltalyan as· 
keri daha teshm 

oldu 

İlanen teblİS 
Jb'' 

Kmkhanda oturarı. 
him oğlu Ct:lal vekil'/ 
va vekili Ali Hker 1'~ 
dan k1rıkanın ı<aı~ 

Kabire 14 A. A. rrahallesinden ofup I ~ 
Şimdi alman m lumata gö hıyarını Suriye dt 91 b• 
re, Habeşistanclaki Geııe· bine istimal ederek ... 

'k'"' ral Grezanın kumanda· 1 Suriyede bulunup 1 e 
smda bulunan son ltalyan \ i{ahı meçh Jl 0

1
•

0 ~· 
ordusu da lıı,lilizlere tes· telgraf Müdürü Yah{~ Su 
tim olmuştur. Bu askerle· vas o?lu Cemil '~b 
rin miktarı 1 S bin kişi • olarak Kuıkhav Su 11 
d ' r . Artık Habeşistan ia k uk hakimliğine açıl• .. v €.~ 
ltalyttn askeri kalmam• ş ki rehin davasının rıı tkı.d. 

· b"d ti sonunda : "e~ 'tı ı1 1 gı ı ir · Müddei vekili ııı 11.11ı ~ 
Bir günde 167 linin, müdei aleYh.e;~ 

Rus tayyaresi dü· t'ylediği üç kıt'a 11
111

, 

şürüldü bede cem'an os li' ı ~~~G 
Berlin 14 A. A. _ altunHe elli Türk bt ~kba 

Dün cereyan eden hava vtrmiş olduğunu ıJ1 ,•k ıı~ 
muharebelerinde 82 Rus ve iddia eylemiş· ı1e sı ~ı~ 

raz il ır uhaberıerırı ~lı 11~ıde 
tayyaresi düşürülmüş, ayrı 
ca yerde de 85 tayyare 
tahrip edilım'}lİr ki bu su· 
retle bir günde imha edi· 
len tayyarelerin ~ayısı 167 
}'İ bulmaktadır. 

Moskovaya göre 
Alman zayıatı 
Mos\ı.ova 14 A. A. -

Tas Aiansı geçen ıo gün· 
lük harp esnasında Alman 
zayıatınm ölü, yualı ve 
eıir olarak bir milyonu 
~eçtiğini bildirmeictedır. 
Bu müddet zarfır\da Al · 
manların tayyare zayıah 

da 2200 dür. Sovyetlerin 
tayyare zayı atı ıı a gelince: 
Sovyet bav ı kuvvet leri 
kumandanlığı Aman -iddia 
tarının çok mübalağalı ol· 
duğunu ve Rus tayyare 
kayıbının 1900 ü geçmedi 
ğini bildirmekt ~ <lir. 

riJe z yrindeki j[J)ı >"' 
miiddei "leybin eJ ,,sı /;''). 
oldu~u evrak ' 111 ' 

saklı htbik , apo"l! ~jş 1 4t 
recatile tahakuk t'~ l l) .. 
939 senesinde be~ ar~ ~. 
manlı altuııuoun f ~ıı tıllı 
raıııile tutarı 1342 ol S 
olduğu anlaşıtını~ 

11 
tilt 

1 
na mebni müddet~' ~ td1ı' 
rıklıanda kain. 20 fJJe ııı he 
numualı gayrı 011' G11 

için bedeli rehirı O* d~k~4 
almış olduğu kırk o; re~ 
h altunundan oıııı 'le - d 
h altuuunu ayııet1 P''' ta 
altununun Tür1<

1
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tutarı olan 134 ır ı1 tı~l 
ruştım t ili lırasırı' oJe 1:~ 
müddei aleyhe 14 
olJuğu anJaşılıJJ'ş ,ıe 
oundan müddei 6~ ,, • fi 
baki alacağı 01~11ııı' 
ve yirmi ku uşıı yil' oı 
namına müteğaY 
hasebile Kırıkb• 11 eıı1 

. ' ~ bankasına ıes1•); 11e D 
retle rebnin fek ııl• ~ sı:. 

ilan 
Bliyuk cami ittisalında · 

daki beş medrese dükkan 
yapılıb oturulmak uzere 
1 - 6- 94 l den it'ıl>aren 

de mufredah r'Jllı.ı~~ 
kuruş masar ıf 1 ş jlj 
ile ( ) k&Jr~9ıel 
cımn ücreti "be·rl•~ıe 

·ı 1 11 
onbeş lira ı e b*' 
dei aleyhJeıı l~il~ 1 iki senelik icularının ilıa· bilı T ,.01yiz ~ d.., 1

1 lesi bir hafta temJit edil· 6 6.941 tarih111 ıJ'e 
miştir. 

İhalesi 18- 7 - 941 cu 
mu gür.Ü Vakıflar idare· 
sinde yapılaoagmda ı istek 
lilerin müracaatları. 

•• J1) ' 
veril'!n hukı.ı eJ il 

keme divarı 11'~1d' 
eJilmi~ otduğLI ~,,il' 
liğ makucP'119 11 ııf· 
lizere ilan °1
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Erzak satın alınacak ""~~ 
Hatay s.eyyar Jaudarnıa birlikleri saltaal ına. komisY.~ ,,e' 

Miktar Teminatı Muhammen bedeli llı!ıeıı•c,ıf 
Cinn Kilu L. K. Lira yaP

11
' -s'' ~ 

Pirinç 15000 393 75 5250 Kapalı ~~lif 
Patateı 5000 40 25 550 Açı : e "''' 
Sade yağ 9000 945 00 12600 KaP'

11 
-

Sığır eti 74250 1236 50 17820 ,, ~,, 
Odun 41000L> 461 25 · 6150 " e~*' 
Kuru fa&ulya 15000 225 00 3000 Akçık ' 
Tuz ._9000 ~47 93 639 '' ' 
Kuru Soğ41 n 9000 60 75 810 " 
Peynir _2000 82 50 ııoo ,," 
Çay 60 31 50 420 , 111 

ı-Hatay Jandtlrma birlikleri için ,.yukarıda cins ve miktarları Y~ 1 ı ~· 
mabruk&t hizalarmJa gö.ıterildiği ş e cii J ! e oilt ,., uretiL S\tl ı 1 

' 

2-Ekıittme 18 - 7 - 9U cum\ gc.ilÜ snt U l e yıpılıcHtır. ,J'"I 
3 - Talip olanların o g indelte nıin ıthrı ve . ticaret od3'1 '.11·ıi 

vesikalara iie birlikte Antakya kışlasın.h müteşekkil ntınalına kO 
ıartnameyi &Örmek üzere alay levısım müdürlüne mürataatları 


