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AnkRrn, 4 LA.A.]-

H. M. l\IeuH i hir ay miıddot 

tatile kınar v~rıni~tir. 

Sahibi ve U "'am Neşriyaı 
MOdOrQ 

FUAD AKBAŞ 

idare v~ri 
Tlllll ııenl• le"1mn1 • ııenı. 

Cu n1artesi 
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TE\ıMUZ 
194'1 

Gt.i"N:CELİK. SİY .ASİ H.A.BE:R. FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Ytl \ Sayı 
13 3942 

Vatan mü~afaası ~için~ .·Türk ordusuna 
verdiğiıôiz emek yerindedir 

Ordumuzun kendisinden beklediğimiz vazifeyi göksümüzü iftiharla . 

dolduracak fedakarlıklarla yapacağına tam itimadımız vardır. -- ··---= ,. ,_ ______________ --------------
·=r 

8 aş Vekilimiz Doktor Refik Saydam Serbest Hayfa Şehri 
8.. .. k M'll t M r . . 1· b' Fransa bombardıman 

UYU 1 e ec ISlnde Çok kıymet 1 ır Binlerce Sovyet tev- d.ld. 
t k 

. .
1 

e ı ı. 
nu u ırad ettı er kif eJilmif 

. • • Kl\iıire, 4 (a a.) _ 

Başvekilimiz sözlerine Ti1rk ordıısu ile baş
ladılar. Dahili ve harici siyasetimizi anlattılar 

JJondra, 4 (A.A) -
Fransa ile Sovyetler Bir- Ha yfadan bildiriliyor: 

liği arasındaki münasebatın Diin sab~h düşman tayya-
kesilmesi üzeı ine sel'hası Fran reler İ ~ehir üzerine bir miktar 

Sov)·et 4 A.A - Sov~Pt sıı· sa~a . b~nlerce Sı)Y\f•\ tP.vkif bomba atmıslarsada dafi tay-

Sovyet birliği 
resmi tebliği 

Beevekiliıniı: pr Refık Safdam 

Ankara, 4 (A.A.) -
Türkiye Büyük Millet Mec

lisi dün saat 15 de toplanmış 
ve ruznamAdeki maddeleri mü
zakere etmiştir. 

Müzakerelerin hitammı mü
teakip kOrsOye gelen Başve
kilimiz Dr. Refık Saydam 
müteaddit defalar Rlkrşlanan 
bir nutuk irad buyurmuşlar 
ve bu nutuklarında ezcümle 
ıunları söylemişlerdir. 

S'iym arkada~lar, 
Bir aylık bir tatile karar 

verdiniz. Hepinize neşe, saadet 
fe sıhhat ile seyahat ve avdet 
dil'3rim. 

Bu nutkumda dahiJi ve ha
rici vaziyet hakkında mahlmat 
verme~i faydalı buldum. 

Sözüme Türk Ordusu ile 
başhyaca~ım. 

Vatan müdafaası için ken
disine verdi~imiz ehmmiyet ye 
rindedir. KandiRinden b .. kletii
ğimiz vazifeyi göksümüzü ift i
harla dolduracak fedakı\rhk
larla yapaca~ma tam itimadı· 
mız vardır. Dahildeki mesai
miz dünya buhranmm tevlit 
ettiRi iktisadı zorlukları azalt
ma~a çahımak ve t.er fırsat
tan istifade etmek ile hul~sa 
edilebilir. 

Memleketimizin asayişi ye-
rindedir. 

Büyük Millet Meclisin -çer· 
diği yüksek kararlar sayesinde 
de her hangi iıimizde müşkü
IOmt1z yoktur. 

Daha löıumlo g<iriılecek 
(ı)an tedbirler alınması icap 
oderae onuda derhal yüksek 

mecli~irıize arzodeceğiz. lleketimiı için knllandı~ı keli- b~h ırhllğl: edılmıştrr. yarelerimiz tarafıııdarı püskf 
Harici vaziyPt hakkıııda meler bütün Türk milletinirı 3 Temınuı grc •si kıtııl1tıımız. S ff 1. d ı ~ tülmlişleıd;r .r 

meclisiı izo son maru:ı:atımdıuı kalh"ne hitab eden ve hakiki Borlşor lslikıımt>tlodtı Vt> l\ı•f'mf-Z avyet- omen uU uaunua _· _. ---
1 

S»bıırai Marmıpo h.lıkı mı-tinde 
sonra a tı ay bir nıüdclet geç- makesler bulan sözlerdır. Bnn~ dOşm DıD moto•IO ve zııhlı kııv Japon-Fransız Anla~ması 
ti; Son zıunanJ11ra kadar hiz- l"şekkür ed6rİm Bizim hissi- vetlt.·rlne kıırşı şiddetli mLh ırl b Yirmi beş tümen y 
den uzak Rllbalarda cereyan yalımızda biiyıik Alman mıl- ıer vermı:ı}e d~v· m etn1lş'erdlr L • 
eden fakat inki~afları btitiirı leti için aynidir: CephPnln dl~er kısımlıırındH Romen OBRerı var. 
ıHiııyacJa olduğu gihi mtrnıle- B:ışvekiliıniz, İtalya dev- mevzii mııhıırebı>ler olmıış ve 
ketimizde de lıi~ edilen harp }et rei i n olini 10 hlizİıan' pl~'111rlımmız gere tuıskınlti'l yııp 
fauiaları son zamnnlarclıı. :l.'ür- ııutkunda bize do~tane sözlerle mışlıırdır. Bosisko i~likıımB .. tlıı~PD 

· • • . . . dU,mtının ileri ıtııııırı cr(>zU !! 

kıyeyı de ~ıer tıırafcaıı çeviren hıtah adıyor. K.~mdısın~ huzu-
0 

hrlnl grçml-k için ınOlt>ttddıt 

Lond ra, 4 (a.a.) -

H.ovterin diplomatik mu
harriri bi idi riyor: 

Londraya gelen haberlere 

Japon cJevlet fUraaı 
tarafından tastik 

edildi. 
Yangınla, ıK fHııı !rnşımıza rıırııızda teşckkıır edcrım. lf'Şl htıllı:ıler<te buluamuşhırsH dıt 

· · . T k' ı 1 - L ' göre Sorvet-Romen hndu- T k L ( ) 

1 kadar geldı demışlor ,.o bal- ÜI' ıye ıta ya mnrıase atı b·ı tf ş bbll lt>r ı ıtı:lınımızın mu- . • . . O yo, '* a a. -
kan.,lıP.diırnlerini Irak ııriV• dostane bir seyr t&kip etmek:- kttbll bıreketlerlle her tar:fıa dnndakı kun·et 14 pı~ade Davlet şurası tarafından 

'· ' ' · d. J • 1 ..ı· 8 MtYtiirt .Alman ve '>!) Ro vakayiiuı A lmarı-Sovyet lıar- te r fıemı en.-11. dıırdnm ınuşur .. · dü t sd I{ dlt 3: 
hi · ı 

1 
? ·b Başvokil-lngiltero ile PC'ı;:or \:;HkıımPlindc kıtalı.ıımıı men tiimeııin<len müreklrnptir. 

0 
a 

1 
e en 11.pon - P'rad 

uı aı'.. n ~lllŞ nr ve unclnıı dOşmunın mOhlm motorlu ve zırhlı 1'. .. acaristanın harbe gir- sız, Japon - Siyam. Japon 
sonra Turkıyo-Almanya 1 miiııtuıolıatımızı dn anlatmı~- p t le d 1\-ru J:J.. ı.ı d' . . k"d 

h . • nu Iar ve Ti.irk -Alman ~nuahe ctııltt1mlarıaın t' oo Hyıt oe; mesinden Uomanyada eudi116 ım ıçını a ı nameleri heş 
a edesme ge9erek; ~'ürkiye- llerl harekAtıaı durdurdu klan J . ktedir Alman a mn· . . . 
Almanya mual.ıedesi imzaE:ı deHirıdeu soura avam kamR- ve dUşıııtına bOyDk zaylut verdlr· edılme · k . Yd R t~mmuz.kan ıtıbaren merıyete 
ğ\ntti,jden itibaren meriyote rasındaki mtizakereler hepi· diklen rnnra bu düşman grubu vaffak oldugo ~a tır e .. 

0
- gırecektır. 

girmiş ve her iki tarafca tat- mzce malıırnndnr. r-Qgilter., nuo bir kısmı cenub lsllkumetln manyanıo TranR~l~aoyu uze. Tabdıdi hudt d k . 
hik ecr J kt h 1 baş vekiJi Çfüçil ve hay .,de- de Tıırnopola doğru hlr yınma rinde ki taleplerının 11azı:rı ı omısyonu 
B 

ı me ~ n urıu:ın.ştur. nin heyanatı 'l'iirkiye-hıgil teşebbUstlndo bulunmuştur. Kıl'a d"kk te alınmıyaca~ı sanıl·ı 12 temmuzda faaliyete başh-
n muabedenın gayesını ve ıarrmız bQtOn gfctt dUşmamo t.ıu 1 1\ k 

h k.k. ı · · · 2~ tere mürıai!ebat.ının lıaııgi maktadır. yaca tır. 
a ı ı ma ııyetım o-6-941 . . . . . .. .. llerl grubu He mıuınnidene çarpış 

de Hariciye Vekili yiiksek lıu o~~R)ara ıst~~at et~ıg~nı botun matara dev8m etmtşlP.rttlr. Muba --.-.---------------·------

zuronozda arzetti demi lerdir durıyaya gostermıştır. rebe ııaıa devam t-ıtmekıedır. 2 Souk Bira, Serinletir. 
V b ı . Ş ·1 1'ıirk lngiHz milleUori Temmuz g:loO bava kuv~etlerl 

e u mua ıedenm esaRlı . , l i dll o 
veRilialardan biri olclan-unu tam bir sivası olgunhıkJa mız 6l dOşınan tsylares n ş28r ., " . . . . · ruOşleıdir. Dizim zayiatımız Sakın sayın okoyacum, O b ·· ı 
bildirdikten sonra ve bunıın hırbırlerını anlıvarak ıniiııa- t edlr .... t . na 

0 
soz 

6
' tuhaf ge-

. ayysı · vazının başlığın.ı .gorup. e ın- liyor galiba!., 
mi.izakereRi esnasında gi) hı- sehetlerini hu güııkii. f!e~iye- D"vlet mtl<iflftts komitesi rei J 1 " his.arlar idaresını:ı nrasına k 
rilen hiisnü niyet ve hiran sine yiikseltmi~Jerdir. si Stalln bu salHth saat yedi otuz Alı alık yiizi.in üze ba-

l n · T'" k.. reklam yaptığımı ~an etme. k 
kararmayan samimiyet havası ngiltere minetı, ur nn da redyodıt bir nutuk söyllyerek .. • . . ıyor. Yorgnııluğunnz hala 
bo eözlerin kuvvetli delille- ahdine vefasını bir çok şey- Sovyeller Birll~I milletlerini kııh Ben hu cumleyı ıdarenın üzerir.iztle. 
rini teşkil eder demiı;ılerdir. }erle denemiıı ve ona itimat ramun kııılo•du ile donaomııya 941 yıla büyiik divar takvi- N ,. " ı ı ı ı e moz b!lrete ' ı eden dn rdon Uy le. De-

Baı;ıvekilimiz Suriytı ha- etmi~tir. Demi,tir. vjeııvhealvaeşııımhı·şn veer r:lv_aztıının se"ınmetl minde görôiim ve orıu.1an a -" diğimi arıl1tmadınmı. Hana 
diselerini anlatırlarken bura- Sayın Başvekilimiz, son btlrlreti u~runda tıışlz moteı nls dım. st>ylo.. , 
da hirbirlerile 9arp1~an iki zamanların nutuklarında ve ıere korşı vapıhıo bu hRrpte düş Takvimin iiqtiinde hu 

k i.b 1 tine vo of· re . . O k" 
milletin bizim ile olıın miina neşriyatında memleketimizin manıo si f'Z me t 11 cümle .. altında, elınde bıra ' sa ıu. Af eder11iniz. 

kad11r her hesin tıım bir eraıgll 8 
.. . .. B O 

sebatından bahsetmi~ler ve bir parçası üzerinde bir takim • 
1 

• 8101 talep etnılşlir. doln har,ıagının uzerınde ko- ayım. nh~ş yirmi günden-
ariyenin hizim için hahr. ul- emeller izhar edildiği r~sml moc~~~"ete :rnetıerl şefi Stalloln pükler co~an bir bahtiyar. heri bira yok .. 

dngu ehemmiyet deoişmiye- a~ızıu tarafından iddia ve yine hitabı lşç\le~~ köylOl.,dr ":ı m~oe; Bu kim deyede dü;iirıüp Softk hira serinletir .. 
cegi gibi Sariyelilere olan resmi al.ızlar tarafından tek- ver arasıcda•fevkaın e r ey K h ı ~ . d 

1 1 
• 5 do~urmuş ve Alman faşlst kafanı yorma.. Her halı.le a a ıat sende değil, r.c,. 

sempahmı~e e ıa el gel mi ye- zip olundu Bunlar üzerinde can 1 k ş muıtıffer olmtık ougnm O 'b.. ·· k d" ~ 
cektir. Demişlerdir. . . durmak ni~etinde rieA'ilim. ~~s~;:~;;~k\ ıı~m ve \radeye bU muhayyel bir adam olsa ge- vimirıd; ' uyu ıvar tak-

Sovyet-A lman harbine Yalnız şurasını toıöylemek yllk baımJo& veriııfştfr. rek:.. • * 
nakli kelam eden l>oktor Re- isterimki hükumetimiz. ~ bii- Faşist kıtalan hk&llehrım~1~leor~ Temmuzun yakıcı giin- * * 
f"k S d ı ·· kft . . ' kasına tı~ıguncutu are e ı · · y< ruz Snbahdan O gönd~nberi nereye g"ıt· ı . ay .~ıı~, lll ~etımız ha tün hu haberleri i.liıc günü~- a m11k nzere kOçOk" psreşulçU erını yaşı > '· 
vazıyet on un.de .. bıtarafhğını den itibaren haEısasıyetle takıp ;rgpltırı indirmişlerdir. Bu grnp akşama kadar iş başında, ter. sem, takvim iizerinde elinde 
Sovyetler . bırhğnrn, Alman. etmiş V6\evki hayal sahasında hır kıt11lımmız ve BV('I taburları liyoruz, eriyoruz, yorulayor, h!ra kadehini tutan müstelızi 
yaya ve dığer d.ovletlere res- bile olsun bu sörlerin kulak· mız tBrtıfındıın sistematik bir su. bitgin düşüyoruz. adamı görüyorum ve "anıyo. 
men beyan etmıştir ~ et · b edilmişlerdir 

Bu 'fürki e men~fit b k tau kulaAa söylenme!line alA ... r 1 e ım 8 
. • Ooh! hele akşama k"l- ramki, oda beni giirüyor ve 

d dy 1'w h a ı· kasız kalmamıştır. . kalabılmiş ola.n ~z~z vatam~ız vuşduk. Şfiyle bir deniz lıa. bana bakıyor. o gön ~ananla 
~m an en o~ru ve ayırlı -k · · b - d .. bunu. millatımızm merdlık. a dı "' hır yoldur. Dıv~k aeçen ay Hu tlmetımız ugun e ya d- - ı-k k k l ı·1·k h' . vası. y P ğımız muhavereyi e•it ~ d . h1 .6.. . • urust u , açı a p ı ı ıssı- · . . . .b. ... -
!ar zarfında mu telıf devlet rın a aynı ~ssasıyetı gôste- yatma ve Mılll Şefinin etra- Şoracıkda şu 9ıçeklı bab- mış gı ı benimle eğleniyor •• 
adamlarının söyledigi nutuk- recek ve h:\dıseler:. yakmdan frndaki milli birlik durumuna 9ede agaçlar altında biraz Koca. Mersinde ve mer
lardan bize aıt olan kısımla- takib e~erek İcab e~en kara~ medyundur. otnr;nak.. Bir bardak softk sinin biricik Belediye bahçe-

rım anlatmışlar VA Alman dev ve tedbırlere tevessulden gerı Başvekil nutuklarına son 1 . · ·mek cana·can katacak sincle hile bira bulamamak 
let reisi Bay Hitler dört Ml- kalmıyacaktır. verirken hükt1metimiz, vekAr, ura ıc; •• 
yıs tarihindeki nutkunda Türk Dünyayı yerinden sarsan sfıkOnet ve teyakkuzla yuru- Masaya varnyorsurıuı. garip de~ilmi ve inlıiıarJar 
- Alman dostluğuna verdiği bn badire içinde harp tel.lket mckte olduğu yolda devam Bay garson geliyor. haydi, idar.,si hona temin edembzmit 

kıymeti tebarüz etti:-irken mem !erinden bogüne kadar uzak eder.aktir. Demişlerdir. iki servis .. Bir ~işe scıftk bira, F. A· 
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Ankara Radvosunda Çocu~ Esirgeme Kurumu Mersin Şubesi Reisliğinden: 
Bugünkü neşriyat programı Sinema binası icar ıniiza

yede ilanı 
Umumi ~Şartname 

CU~ARTES1 5 - 7 - 941 f 18.4:0 Müzik: R-ldyo caz or-

7.30 Proğram ve memleket kestrası (lbrahim Özgür ve 
saat ayarı 1 Ateş böcekleri) 

7.33 Müzik; Hafif program 19 00 Konuşma: 1 - Mersinde Hal ranıoda Oocuk Eıirgeme.Jfuromu Mer-
(Pl.) 1 19. ı 5 :Müzik: Rıidyo caz ıln ~ubeeioe ait sinema binuı .+3) senelik olan\_ icara terile· 

. cektır. .,. 
7 .45 Ajans haberleri 
8 00 Müzik: Hatif progra-

mın devamı (Pi.) 
8.30 Evin tıaatı 

oı ketrası programının devamı 2 - Sinema binaaı aaodalraaaıdır. Makioeaizdir• Alt te iiıt 
19.30 Memleket saat aya- balkotJlu te bürük aaloou tardır . Aa'"d 800 azami 600 kolluk 

!I. ' ' P. ajans haberleri . almaktadır. E 1i!ktrik te11ia&h, uhoeııi, teneffOs mahalleri, iki ta 
19.45 Mıizk: Ç ıfte Fasıl raflı helaları, hau oeaiı\irmek lciu dttar İQİDde üo tantiJAtôrll 

Rad 1 
rıngın tertfoatı, büfesi, kiıeet, uıtlrer d~mirbar olarak met· 

13.30 Program ve memlti . 20.15 yo t azetes cuııur. 
ket SPat Ayarı 20.45 Müzik : Unutulmuı 3 - Makine '~ aand_alra kendine ait olmak ftıere kiracı ta 

_ . _ k I rafınöan temin edılecek&ır, Verahot kiracı Korumun malOmah 

rM~~&fiW~ -- @~~lR2& V@ıRı 
DOK.TOR. 

ASLAN VAKUP 
Türk iye ve Ruaya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmiş. 

lf astalarıııı her gün saat 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar Juıbul ve tedavi eder. . 
~1ersin Yoturt Pazarı No. 1 

Tel~fon : 172 ________________ ! ________________________ __ 

13.33 \1uzık : Tıırkçe p\~kl~r , şa~ 1 ar. . . . u tereceQi direktif dahilinde kuram heeabın11 raptmlacak te 
13.45 AJANS haberlerı 2 l.00 Zıraa l . takvımı ve bedeli kira~ardan ü.o eenere taksim edilerek ödenecek tir. 

14 00 llf- ' k· R' ı· 1 Toprak mahsullerı borsası 4 - Sınama bıoaaının bir senelik tahmin edilen icar bedeli Yurttaş·, 
. n uzı . ıyase ıcum I ,!Wl r d th 1 0 ü _ 21.10 ,\1 üzik: Dinleyici is- 4,-- ıra ır. . a e fl D nden euel kuram uaoeaine 322 liı a 

hur HanıJos11 (Şef ~hsan Kun- . muvakka\ temıo a t ratırmallı: IAıımdır, 
ı:er) 1 teklerı 5 - ihale ~ersinde Oocuk Esirgeme kuruma Mersin eobeei T H K 

14 " 5 M- 'k T- k lAkl j 21..JO Konuşma: (Giınıin idare hereti buauruoda eobe binaaında 21 Temmu'z 941 Pazar· • ava urum U• "*' uzı ; ıır çe P i:.l ar , l l ") lesi günü saat 17 de olacaktır. · 
O - . k - · . mes e e era 15.0 Muzı : DaPıı mm:tğı 1 _ . 6 - Arttrma aoık olarak repılacekhr, 

(Pi) 21 55Muzık; Radyo salon 7 - Mufuaaı eartname oocullı: eairgeme ku°rumu Mersin u na u•• ye ol 
18 00 Program ve Me~lelrnt orkestrası (Violonist Necip Aş- besinden iıteoildiQ'i zaman gönderilecek lir. ş 

' 406 13-21-28 - 5 
~aat ayan km) ----------- ---------------------------- ------

18.03 Müzik; Karışık şar- 22 30 Memleket saat ayarı 22.45 Müzik; Radyo. salo~ ı 
kılar. Ajans haberleri, Esham - Talı- orkestrası programının aevamı 

18.30 Konuşma Memleket vila.t, Kambiyo - Nukut Bor· J 2~ 55 Yar11 ı ki Program ~e 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
satın Hlına komisyonundan : 

post.ası sası (Fiyat) kapamş. 

1 

L l N 

ı · Ciheti askeriye ihtiyacı için aşağıda cinsleri 
cek maddesi açık eksiltnıe ilr. satın alınacaktır. 

yazılı 18 kalem yiye-

' Meısin Dıimi r ncümen Riyasetinden: 
~ilifke ınemleket hastarıesiniu bir yıllık ihtiyacı ol;ııı aşağıda 

2 ·· Şartname her gün koınisyanumuzda güriilebilir. 
3 - isteklilerin ı 6-7-9 4 ı çar amba günü hizalar111da gösterilen 

saatlerde yiizde yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzlar-ile okulunıuz 
nıiktar satınalına konıisyonuna müracaatları ilan oluınıı· 

Muhammen Mo98kkat 
evsar ve fiat1 gösterilen H 8 kalen1 yiyecek, içerek, yakacak nıaddesi Dai
mi encümende uıevcud 7 parça şartnanıe ınucibince açık eksiltmeye konul
muştur. 

Cinai 

:Bir tip ekmek 

Mihdarı 
Kilo • Gr. 

38000 

Fiyatı 
Ku . Sa. 

Beledi,·e 
narhın den 
75 aao\im 

Bedeli 
Lira Ku. 

;.> .f"-

4700 60 

Teminat 
Lira Ka. 

352 

Saat 

ihale t O l'emmuz 194 l Perşenıbe günü saat on be~te encümen huzurun 
da icra edilecektir. nokaao 

Koyun eti 10000 38 3 00 00 285 oo ~ 

isteklilerin ilk peyden ev,'el nuıvPkkat teminat akçeleriui yatırmak şar Sıgır eti 1000 1 1 O 00 13 50 
lo 
1 () 
1 tiyle eksiltıneye girebilecekleri ilan olunur. ~S=-ü_ı_~-------....;8;.;;5~0~0---10 .., 50 00 63 75 

Ispanak 1000 .;...;;.5-------~5~0~~0~0-----------

Ciuıı 

Taze taaolra 
Taze domates 
T11e bamra 
Patlıcan 

Kabak 

Lıhna 

llpanak 
Ka•un 
Karpuz 
T11e Czftm 
Gaıraaı 

Benıin 

Odun kömOrıl 

Odun 

Keoi ura korun eti 
Jt;kmek 

1nek ıü tO 

inek roaurdu 

Taz 
Sade ret 
Zeytin ıeaı 
TRoe mercimek 
Bulgar 
Nohoı 

Mı karnı 

Pırioo 

Seker 
Sabun 
Kuru ıoaao 
Domates aaloHı 
Koru fu•lra 
Kuru Amaara bamraaı 
Kuru Oıftm 
Patates 

Kuru karsı 
PirinQ ana 

Çar 

Miktarı 

KHo 

50 
400 

50 
50 

50 

... 50 

50 
60 

300 
300 
300 

400 

JOO 
1000 

30000 

3000 
5600. 

3000 

2000 

200 
200 

5o 
5o 

500 

5u 
511 

1500 

400 

:Joo 
400 
loo 
400 

5 
3o 

500 

2o 
3o 

G 

Kilosu Fi. K. 

7,5 
8 

15 
7,5 

2,G 

5 

7,5 
5 
7,5 
5 
5 

20 

38 
3 

60 sarı tim 

22 34 
t 16 

lo 

lo 

5 
95 
5o 
17 
16 
lo 
35 
35 
58 
5o 

5 
15 
22,5· 

loo 
15 
lo 

60 
3o 

650 

Tatarı % 7,5 Labana 1000 5 50 00 
Lira K. teminat EtHfı · 

---------~~------~ 
Pırasa 1500 3 45 00 

3 75 
32 00 

7 5o 
3 75 

l 25 

2 5o 

3 75 
2 5o 
22 · 5~ 
15 00 

15 00 

104. 00 

38 00 

30 00 

ı ~o oo 

896 00 

30 00 

20 00 

lo oo 
l!lo oo 
25 
8 5o 

80 
5 00 

17 5o 
525 00 

232 00 

150 
2o oo 
15 
9o oo 
5 00 

4 5o 
5o oo 

12 00 

9 00 

32 5o 

28 
240 
36 
28 

9 

19 

Gıret ıaıe kar• olmaraoak. 
Oilrakıilı olgun ta iri olaoattır 
Oürüksiiı taze olaoakhr. 
htenileo ıuafla aoı te &o• 
humaoı o:acak 
Tobamıuı te iıtenileo irilikle 
olacaktır, 

iri baıtı t11e çe oftrılbılı ola 
oaktır. 

28 06r01rıılz temiz olmalı 
1 • 

19 ı1rl olmı.raoakhr. 
168 Vlgun tadı iri taneli olaoakltr. 
112 Olgun tatlı ta iri olaoaklır. 
112 iri cinsten olgun olacaktır. 

7 80 Pi1a1adaki raldao iri olaoak 
tır, 

2 85 . . .. " 
225 Meıe odunundan kura ta toı 

Semiz otu 1000 3 30 00 
Barbooya Fa~uJye 2000 15 :JOO 00 
Kabak 2000 7 140 00 
Ay'e Fasulye 2000 7 140 00 
Domates 1000 5 50 00 
Taze Bamya J200 15 180 • 00 
Patlıcan 1200 12 144 00 
Salça 300 15 45 00 
Patateıı 3000 10 !lOO 00 
Sogan 2000 7 140 oo 
Kereviz 500 10 50 oo 

1664 00 124 80 12 

l456) 1 5-10-15 

Deniz Gedikli Erbaş Orta oJ<ulu satın alma 
. . . komisyonu başkanlığında~: 

13 =81,:,1:~:~~~~ ıobahk olacak • 1 - Ciheti a~keriye il~tiyac~ için aşağıda cinsleri yazılı onbeş kalem 
raı oıma1acak. yıyecek nijlddesı acık eksıltrne ıle satın alınacaktır. 

832 
Bebedtre oı\rhı muteberdir, 2 isteklilerin • 15 teUUllUZ g 4 l ~ah günü hizalarında gösteri) en saat · 
4 rıldıı piekio u Beladlre ı " d. · ··•d' . · '·b l ·ı k l l ı, oarliındao aıalı terenlere ıha er e yuz e 7 ,5 hıuvak.kat temınat lllaı\. UZ arı e O U UIUUZ satın a ma 1\0-

le edileoektlr, misyonunda hazır bulunnıaları ih\n olunur. 
2 25 Yatı atıom~mıe derec11ıi 17 • 3 - Şartname her gün komisyonUDlU'lda görülebilir. 

ıo aıafı olmaraoukır. • · Muhammen 
1 oo :aak~:r:hnmamiı ıkıl olmırı.· Cinai Fiyatı Mikdarı Bed&li 

K lrilo Lira 75 Çetilmlı temlı beraı. uruı 

14 Erimle ıiJifke r•lt.;.~ Bir tip ekmek , • Beledire 
ı 87 AJtalıt olacaktır. narhından 

64: iri, temiz, piekin 75 santim 
6 7 o Taıııı, temiı olacak. eksik 

37 iri, piıkin olacak Koyun eti !J8 
ı 31 • rıldıİ undan olacak, Sıgır eti · 20 

89 87 Tııııı, kırılr11s, lemia oJaoak İnek Stitö JO 
17 4o K91me toıaos olacak. Taze FAsulye - - --12 ___ _ 
ı ı 25 Karo, beraz lemiı. pathcan l2 
1 5o iri taneli olaoat. Ta21e Bamya 15 
ı 12 Tobumıuz olacaklır, Kura Sogan 7 
6 75 piıklo iri •ınell Patates 12 

37 Temiı ta QilrilklOı Lahana 9 
34 iri temtı olacak\ır. Pıraaa 9 

S 75 Fili11lı, oGrOlrlGı iri &ıntıH Ispanak 10 
olacaktır. Taze kabak 8 

90 Oekirdıkaiı Malatrı Kırmızı Domatea 5 
67 Ekıtra pake&ll olacık, temlı Sellliz otu 10 

40000 

13000 
500 

11000 
2800 
3000 
2000 
2700 
2000 
2600 
2400 
2500 
2000 
2000 
1500 

4948 

4940 
100 

1100 
336 
360 
300 
189 
24:0 
234 
216 
250 
160 
100 
150 

Mankkat 
Teminat 
Lira K. 

871 

370 
7 

82 

ıo 

50 
50 
50 

balanıoıt. • 
2 44: Harmın te kokulu &o11uı 

olacaktır. 

25!35 190 18 
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Su& 

9 

11 
11 
14 

15 
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