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Beledige 
• • 

seçımı 
A /mangada endişe başladı 

Cumartesi yapı
lacak 

Vilayetimizin her tarafında 
Belediye seçimi için hazırlık 
liir sona ermiş ve defterler 
askıdan indirilmiştir. intihap 
evvelce de haber verdiği
miz gibi cumartesi günü vi
layetin bütün kaza merkezle 
rinde ayni saatte başlıyacak 
tır. 

Sovgeiler Alman hududu boyunca müstah 
kem bir hat inşasına karar Vf!rdiler 

Finlandiya Hariciye Nazırı Moskovaya çağrıldı - Rusya bitaraf 
kalacak-Estonya ve Letonyadan yeni arazi isteniyor-Sovyetler 

Baltı~ta azami mE:nafi teminine çalışıyorlar-Hitlerin yeni 

Hatayda ilk defa olarak 
yapılmakta olan bu intihap 
tek dtrecelidir ve kadın er 
kek bütün vatandaşlar seçi
me iştirak edeceklerdir. 

Bu bakımdan bize tarihi 
bir ehemmiyeti haiz bulunan 
bu intihap, Hatayın m~deni 
seviyesini ve siyasi rüşdünü 
göstermesi itibarile çok mü
him olacaktır. 

Bu itibarla intihap hakkı· 
rıa malik, kadın ve erkek l ü 
tün yurtdaşlarm seçime ta· 
mamen iştirak ederek bu me 
deni seviye ve siyasi rüşt ve 
imtihanından parlak bir ne· 
tice ile çıkacağına şüphe e· 
dilmez. 

Moskova 8 A.A.- Ha· 
vas ajansı bildiriyor: 

Finlandiya Hariciye Na 
zırı Mı>skovaya davet edil
miştir. Nazar, evvela Mosko 

vaya gelmt:mek istemiş,Fakat 

Rusyanın ısrarı üzeriııe gel 
meğe karar vermiştir. Bunun 
manası, Rusların Finlandi· 

ya ile Sovyetler arasında 
mevcut bazı meselelerin hal 
lidir. 

lki taraftan verilen bir 
habere göre, Sovyetler, Es· 
tony ve Letonyadan yeni
den bazı talep!erde hulun· 
maktadır. Es!onya Sovyetler 
le yapılan muahededen fazla 
olarak istenen bu toprakla 
rı vermemek için mııkave
met göstermektedir. Yine ve 
rilen bir habere göre, Sov· 
yetlere Alman hududu boyun 

5'. .......... ~ .............. lmll!l!!!ml ....... liiııla 

Romanya -Maca. 
ristan 

Arasında bir 1anlaşma 
- ---

imzalandı 
Yugoslavyanın tavassutile yapılan bu an 
laşmanın Bulgar - Romen ınünasebet

lerine de şamil olduğu söyleniyor 
Bükreş 8 A. A. -- Ra · asker mevcudunlJ ayni za · 

dor ajansı tebliğ ediyor : manda azaltmayı taahhüt et· 
Yugoslavya hükumeti 24 mektedirler. 

eylUlda Romanya hükümeti Yugoslavyanın yaptığı bıı 
nezdinde dostane bir te~eb· tavassut rolünün, yalnız Mf
büste bulunmuştu. Bu teşeb caristanla Romanyaya değil, 
hüsün mahiyeti şudur : Ro· fakat Bulgaristanla Roman · 
manya hükumeti Macaristan ya arasındaki münasebetlere 
hududundaki askeri kuvvet· de şamil olduğu beyan olun 
)erini müte-kabiliyet _ şartile maktadır. 
azaltmağa muvafakat edecek __ Ç ____ b ___ l __ _ 
lerdir 't em er a,.9n 

Romanya bükuml!ti !iu Mühim bir nut\lk 
teklifi müspet olarak kar~ı-
lamış ve derhal nazarı itiba söyliyc cek 
ra cılmıı;tır. Diğer taraftan Londra 8 A. A. - Çem 
Macar hükumeti nezdinde de berlayn bu hafta içinde, Hit
ayni teşf'bbüste bulunan Yu- lerin sulh tehlillerine cevap 
goslavıa hükumeti, oradan da verecektir. Bu beyanatın per 
müspet cevap almış ve Ma . şembe günü Avam kamara -
car hükumeti, Romt!n budu· sında yapılması muhtemeldir. 
dundaki askerlerden mühim Resmi mehafilin Havas ajan· 

sına temm ettiğine göre, 
bir kısmına uzun mezuniyet Çemberlaynın söyJiyeceği 

ı vcrcc~gini bildirmiştir. nutkun esasları Fransa ile 
Macaristanın bu vaziyeti lngiltere arasında tespit edil 

karşısında Romanya hükume mektedir. 
ti de buna benzer tedbirler Benes Fransada 
alacağını bildirmesi üzerine Paris 8 A. A. _ Evvel-
iki \ .. raf arasında birmüzakere ki gün Amerikadan buraya 
bctşlamış ve bu müzakereler gelen, Çekoslovakyanın eski 
müspet bir şekilde neticelen Cümhurreisi ~Benes, HavH 
miştir · ajnnsı muhabirine, F ransada 

Bu anlaşma mur.ibince, bir Çek ordusu teşkil edile· 
heı iki hükumet huduttaki cejini beyan etmiıtir. 

bjr tasavvuru 
ca geniş mikyasta ve majino sayılabilir. 
'fa benziyen müstahkem bir Amesterdam8A.A.- Ber· 
hat vücude getirmeğe karar linden verilen haberlere gö· 
vermişlerdir. re, Almanya, Avrupanm 

Muahede mucibince Es- Şark ve Cenubu Şarki mm· 
tonyaya gönderilecek olan takalarmda ve Cenubi firol-
Sovyet askerlerinin ilk müf· de bulunan Almanları muba 
rezeleri ·~Salı günil Mosko· · dele tarikale memleketlerine. 
vadan hareket edeceklerdir yerleştirme karar vermiştir. 

Rusya tarafından Mosko Diğer taraftan Sovyet Rusya· 
vaya davet edilen Letonya daki Almanların da ayni yol 
Hariciye Nazırının Riyase- ile Almanyaya yerl~ştirilme· 
tindeki heyet bu sabah Mos si düşünülmektedir. 
kovaya gelmiştir. Heyet bu Moskova 8 A.A.- Sov
akşanı saat 22 de Sovyet yetler, Litvanyaya gidecek 
Hariciye Komiseri Molotof· Sovyet askerlerinin F.-;tonya 
la müzakerelere1başlıydcaktır topraklarından geçmek şure 

Moskova 8 A.A: - Bu· tile gitmesinde ısrar eylemek 
radaki ecnebi Siyasi mehafi- tt:dirler. Halbuki, muahede
linin ~ovyetlerin Baltık siya de askerlerin d!!nizden git
seti hakkındaki kanaati şu· mesi mukarrerdi. 
dur: Almanya hazır ıtıraz Ecnebi müşahitler, Meme-
edemiyecekJ bir vaziyette melin Almanlar tarafından 
iken Baltık kıyılarında müm- işgalini Sovyt-tleria boş gör· 
kün olduğu kadar istifade te mediklerinini beyan etmek-
minine çalışmak. tedirler. Bunun için Alman 

Havas Aj1rnsına göre,Sov lar, Memel huduJunun yirmi 
y7tlerin Ba.ltık mıntakasında .1 kilometre şarkında müstah· 
bırleşmelerı Almanyada endı kem bir hat inşa ed~cekler· 
şe uyandırmıştır. dir. 

Tokyo 8A.A.- Japonya Kızılordu, Litvanyanın ga 
Siyasi Mehafili, Hitlerin binde ve cenubunda hava üs· 
nutkunu tefsir ederk-en .. bil- leri inşa edecek ve jEstonya 
hassa şu noktayl tebaruz et·ı ile Litvanyaya gönderilecek 
tirmekt~~irle~:. ~ut.uk hak.iki S'Jvyet kuvvetleri, bu memle 
sulh teklıflerını ıhtıva etmıyor ketlerdekimüsellah kuvvetl~rin 
Bu şartların Fransa ve İn- 1 mevcudunü kat kat geçecek 
giltere tarafından kabulü im tir. 
kansızdır.Hitlerin nutkunda Riza 8 A.A.-Alman hü 

Sovyetlerin askeri yardımın kumeti , Letonyadaki Alman 
dan bahsetmemt>si şayanı dik ların derhal Letonyayı ter
kattir. Bu, Sovyetlerin bita 1 kederek Alınaııyaya gelme 
raf kalacağına kati bir delil lerini emreylemiştir. 

EN SON DAKiKA 

,_,._ _____ _ 
Sovgetlefin istediğı 

Estongaga 40 ve Letonga
ga 80 bin asker yollamak 

teklif inde bulundular 
Almanya ile Sovyetler arasında iktisadi 

bir anlaşma imzalandı 
Moskova 7 A. A. - Havas bildiriyor : Sovyetler Bir

liği Estonyaya 40 bin ve Lctonyaya da 80 bin kişilik 
bir kuvvet göndermeğe karar verdiği ve bunların kabu
lünü adı geçen iki hükumetten istemiştir. 

Finlandiyaya yapılan tekliflere dair olan haberler hak
kında Finlandiya Dahiliye Nazırı bir Alman gazetesine 
b~yanatta bulunarak demiştir ki : 

"-Sovyetler birliğinin bizden arazi istediğine dair hiç 
bir şey bilmiyorum. Sükiitumuzu muhafaza ecJiyor ve ha 
dist"lere intizar ediyoruz.,, . 

lsveç gazeteleri, Sovyetlerin Letonya ve Estonyaya 
yaptığt şekilde tekliflerde bulunmıyacağmı ümid etmek 
te ve böyle bir hareketin bütün dünyada ve bilhassa 

~Sonu 2 · · 

Ho·miget 
yarışı 

Devam ediyor 
Dikili zelzele feliketze 

delerine yardım için şeb· 
rimizde teş~kkül eden ko
misyon mesaisine devam 
etmektedir. Halkımız, evi 
barkı harap olan kan ~ kar
deşlerine yardım için hami 
yet yarışına geçmişlerdir. 
Her vatandaş gücünün yet· 
tiği kadar yardıma iştirik 
için:tehalülr. göstermekte• 
dir. Dün akşama kadar 
liste yekunu 1200 lirayı 
geçmiş bulunuyordu. 

Bu çok hayırlı işe yar
dım eden yurddaşların isim· 
lerini n~şre devam ediyo
ruz: 
Lira 

25 Mehdi Kovacıgil 
25 Fuad Sahilli 
25 Sıtkı ve Sami Aselci 
·ıs Vedi Akkir 
25 Atıf ve Akif kardeşler 
25 Abdullib Şeybzade 
25 Ali Hocaıade 
15 Sıddik Müftü 
15 Se!iın Mahmud 
10 Nizamiddin Yahya 
S Kalıpçı Fazıl 
5 Bekir Melek 
5 Sarraf Haman 
5 Murad Kuseyri 
5 Nuri Hacı Mısbk 
5 Mustafa Deliağa 
S Kamil ,Masereci 
S Hacı Yusuf lskif 
3 Mustafa lskif 
5 Mehmed Hocazade 
5 Abdülkadir avlasereci 

10 Doktor Sıtkı Osman 
10 Adil Boyacı 
5 AbduUab Dübbani 
5 Zeki Hancı 
S Ş~yh Fazıl ve otullan 
3 Suphi Masaraci 
3 Ahmed Masereci 
3 Emin Murtada 
3 Hüseyin Sert Mahmtid 
3 Ahmed Esmerli 
3 Ahmed Abacı vu bi· 

raderi 
2 Salih Bilal 
2 Sadık Masereci 
2 OsmaP Horşit 
2 Feyzi Esmerli 
2 Cemil Hacı Bilal 
2 Bando Şefi lbrahim 
2 Zeki Şami 

Yekun 
335 
811 

1146 
(Devam edecek) 

- --- -----



Sayfa- '2 4~ 

Türk ordu-
sunun 

l3u1gar ordusuna 
selamı 

Harp~iebliğleri 
Almanlar yeni bir 

hücuma mı hazır
lanıyorlar ? 

7 Birinci teşrin akşamı 
Sofy 1 - Epey zamandan 

b 
· ·ık d f l k Tu''rk IH'Şredilen Fransız tebliğine 

erı ı t a o ara , .. h . d k' 
ku<lud muhafız kıtasından bir g~r~ ga~p cep esm e 1 va-
heyet, 3 teşrinievvelde, And 1 zıye şu u~: ~ _ 

. rejevo Bulgar hubud muha: .. Mozel~.ıle Sar., ar~sında: 
faz kıtctsına mülaki olarak ıkı tarafın_ topçusu ve ~kar· 
Kr~l Borisirı tahta cülusu yıl şılıklı keşıf _k~lları faaliyeti 
dönümü münasebetiıe Türk devam ..,etmıştır. 

• ordusunun Bulgar ordusuna• F~an~ız_ ba!ıriyesi: te~ri~ 
tebriklerini bildirmiştir. Türk evvelın ıptıdasından yedıncı 
subayları, ayine, geçit resmi günü akşamına kadar bir 
ne ve ziyafete iştirak eyle· hafta zarfında, Almanyaya 
miştir. gitmekte olan 30 bin ton 

1 1 k 
harp kaçağı eşya müsadere 

sınar anaca vapur 1 . 1 d' .• ey emlş er ır. 

ların munaka sa Havas Aiansının bir teb· 

mü elde ti uzatıldı liğine göre de vaziyet şöyle 
hiilasa edilmektedir. 

Deniz yolları içirı İngiltere 
ye ısmarlanacak 11 vapur 
münakasa mu<lde ti birçok in 
giliz firmalarının mürncaatı 

üzerine uzalılmı~tır Şimdiye 
kadar 8 lııgiliz tezgahı va
purları yapmağa talip ol· 
muştur. Yanhz bunlar vakit 
darlığından şa. tnamelerini 
ve tekliflerini hazırlayama· 
mışlar<lır. 

Mü<ldt!~ uzatılJığından ye 

Renden Mozele kadar o· 
lan mıntakada, havaların ft.:. 
na gitmesine rnğmen, faali
yet inkişaf etmekte ve Fran· 
sız topçusu, Alman bombar· 
dımanına cevAp vermektedir. 

Bugünkü Fransız tebliği de 
şunları bildiriyor: Cephenin 
müteaddid noktalarında Al· 
manların faaliyeti artmakla 
beraber, henüz büyük bir taar· 

ruz hareketi görülmt!mektedir . 
ni müracaatlar da olacağı Alman ağır topçuları bugün 
smıılnı:ıktadır . bilhassa faaliyet göstermiş

lerdir. 
Fransız. kıtalarının Alman 

topraklarında 6 kilometre 

lznıir 8 A .A. _ Dün iz- derinliğinde ilerilemiş bulun· 
Almanlan endişeye1düşürmesi 

İzmirde 

mü~tür. 

Denizlerde 

mir civarında iki tren çar

pışması neticesinde vukua ge 
len kazada 6 vagon parça-
landığı anlaşılmıştır. '( olcu 6872 tonluk b(r Hollanda 
lar arasında hafif yaralı altı vapuru Amerikadan Ames-
kişi vardır. Hadisen!n me· terdama giderken, bir Al-
~uller i hakkında tahkikata man denizaltı gemisi tara-
başlanmıştır. fm<lan torbillenerek batırıl· 
Sinopta felaketzede mıştır. • • 

if re yardım hareketi Fransa ve İogılter~nııı 
Sinop 8 A.A. - Dikili fe hava kuvvetlen 

laketzedelerine yardım için Paris 8 A. A. - Dün 
Halk Partisinde toplanan bü Frclnsız ve İngiliz yüksek 
tün hayır cemiyetleri, geniş 1 harp meclisi mühim kararlclr 
mikyasla iane toplamağa ka· 1 almıştır. Bu karara göre, 
rar vermi~lerdir. Hir günlük ~ Fransa ve mgiltere 3000 
liste yekunu 800 lirayı bul· ' harp t&yyaresiyle harbe de· 
muştur. ı' vam edeceklerdir. Birçok 

Halkan oyunları lngiliz bombardıman fıloları 
Fransaya gelmiştir. yakında 

Atina 8 A. A . - Yu • mühim hava muharebelerine 
nan l3aşvekili Metnksas Bal- intizar t'lmek lazımdır. 
kan oyllnlarına iştirak eden 

ıniiletlerin atletl~rini kabul 
etmiş ve mümesiller, Yuna
nisla'l<la gördükleri fevkala· 

'de mü:zaheretten dolayı tt': • 
şekkürlerini Başvekile bildir 
mişlerdir. Metaksas, atletiz· 
min beşiği olan Yunanista -
nn gelen atletleri taltif eyle 
miş ve .sporcuların mem • 
ketlerine döndüklerinde ora 
da da Bnlkan milletleri ara· 
sında kardeşlik hislerinin tak 

viyesine çalışmalarım tavsi · 
ye eylemiştir. 

Tapu ve Kadastro 
da tayinl~r 

Tapu ve Kadastro baş 
fen memuru Vehbi Oran ve 
Aııtakya Sicil muhafızlık 

~ fen me ı urluğuna tayin edil 
len Elfiziğ kadastro fen me 
muru Nuri Ulaş şehrimize 
gelerek yeni vazifelerine baş· 
Ja mışlard:r. 
~-

Fransadaki komÜ· 
nist liderler 

Paris 8 - Fransadaki 
komünİtil liderler, hükumetin 
yeni kararlarına itaat etmek 
istemiyerek faaliyetlc!rİne 
devam etmek istedikleri 
için tev\cif edilmişlerdir. 

Amerika ve sulh 
tavassutu 

Vaşington 8 A. A. 
Siyasi mehafil, Rozveltin 

Hitler larafıııdan te~lif edi -
len sulh tavassutunu ancak 
Fransa ve ıngilterenin kabu· 
lü şartile yapacağını tahmin 
etmt·ktedir. 

TRAHOM MÜCADELE 
REISLIGl 

Açıktan mütekaid tabib, 
birinı:i sınıf göz mutahassısı 
D(ıktor Neşet Salim Erar 
Antakya tarahom mücadele 
!eiıliğine tayin e~ilmişlir. 

YENIGÜN 

su • -"'! • 
lNGf L TEREDE VESiKA 

USULU 
Londra 9 A. A. - in · 

giliz iaşe nezareti, bugünden 
itibaren hı::r türlü yiye::ekle
ri vesika usulüne bağlıyan 

bir kararname neşretmiştir. 
Bu kararname ile margarin 
yağı, et, konserve - ve bilu -
mum çiftlik mahsulatı almak 
istiyenler, iaşe nezaretinden 
vesika almak mecburiyetin · 
dedirler. Bu gibi iaşe made 
deleri doğrudan doğruya hü· 
kumetin emrine verilmiştir. 

Sovyetlerinlistediği . 
ESTONY A40- VE LETONY AYA 80 BıN tJ .ıı: 

150 TON 
Yulaf alınacak 

Hatay Sy. J. Piyade Alayı 
hayvanatı için (130 - 150) 
ton yulaf kapalı zarf usulile 
19,1 Teşrin 939 perşembe 
günü saat 16 da Antakya kış 
}asında Alay karargahındaki 
satın alma komisyonunca sa 
tın alınacaktır. 

Taliplerin şartnameyi gör· 
mek ve almak için mezkur 
Alay Levazımına r ve ihale 
günü 394 liralık muvakkat 
teminat makbuzile komisyo· 
na müracaatları. 

350-450 bin kilo 
odun alınacak 

Hatay Sy. J. Piyade Ala· 
yı ihtiyacı için (350 • 450) bin 
kilo odun açık eksiltme su· 
retile 23, Teşrini evvel 939 J 
pazartesi günü saat 16 da 
Antakya kışlasında iandarma 
Alay karargahında ki satın 
alma komisyonunca satın a· 
lınacak tır. 

Taliplerin şartnımeyi gör· 
mek ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ihale gü
nü 337 lira 50 kuruşluk mu 
vakkat teninat makbuzile ko 
misyona müracaatları. 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Hatay Sy. Jandarma piya· 
de atayı hayvanatı için (85 · 
100) bin kilo ot açık eksilt
me suretile 15,1 teşrin,939 
Çarşamba günü saat 16 da 
Antakya kışlasında Jandarma 
Alay karargahında ki Satın 
alma komsiyonunca satın ah 
nacaktır. 

Taliplerin Şdrtnameyi gör· 
mek ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ihale gü· 
nü 225 liralık muvakkat te
minat makbuzile komisyona 
müracaatları. 

İlan 
lskenderunda mukim M eh 

met Ali oğlu İbrahimin yeni 
şehir mahallesinden Ali Crip 
oğlu Hasandan alacağı olan 
30 Türk lirasının temini isti 
fası için vazettirdiği ihtiyatı 
haczin tasdikine dair açtığı 
davanın İskenderun Sulh mah 
kemesinde görülmekte olan 
müddei aleyh Hasanın ikameı 
gahı meçhul olduğundan ila· 
nen tebliğat icrasını karar 
verilmiş ve 27 ,10,39 pazar· 
tesi saat 9 da mahkeme ta· 
lik kılınmakla mezkur gün ve 
vakıtta mahakemeye gelmesi 
gelmez ve vekil gönderme
diği surette gıyaben muha· 
kemeye bakılacağını ve dave 
tiye makamına kaim olmak 
ilıeı e ilan olunur. 

ASKER YOLLAMAK TEKLİFİNDE , ' k 
. BULUNDULAR . }ij 

~ Beşı 1 incide 
Amerikada şiddetli aksülameller doğuracağını yaımakta· 
dırlar. 

Dün hususi iki tayyare:ile Moskovaya gelen :: Al· 
man ekonomik heyeti bugün Molotofla bir anlaşma im· 
zalamıştır. Bu anlaşma hemen meriyet Tmevkiine girecek 
ve Sovve-t Rusyadan Almanyaya derhal iptidai maddeler 
gönderilmesine başlanacaktır: -. .... 

DİKİLi FELAKETZEDELERiNE YARDIM 
Ankara 9 A. A. - Evkaf uırnm müdürlüğü Dikili 

felaketzedelerine yardım olmak üzere 1000 lira iane ver
miştir. Dikili kaza merkezinde bu gece iki zelzele daha 
kayd edilmiş ve bunlar üçer saniye sü:rmüştür. Felaket
delerin çadırlara yerleştirme işi sona ermiş ve halk 
mutad iş ve güçle iştiğale başlamıştır. 

iKi 1SVEÇ .. ı1 VAPURU TE VKIF .EDİLDi 
ı Amesterdam 9 A. A. - Alman denizalll gemileri düıı 

iki lsveç vapuru~ıu tetkik ede:-ek Alman limanlarına gön
dermişlerdir. Bnıılar, İngiltereye zahire yiıklü olarak 
gitmekte idiler . 

SARACOGLU ROMANY ADA 
BEKLENİYOR 

Bukreş 9 - Türkiyt' Hariciye Vekili Şi.ikrü Saracoğ· 
lu Moskovadan Rom'lnyayci· gelecektir. Saraoğlu bu gün· 
lerde Bükreşte beklenmektedir. Bükreşte Romen devlet 
ricaliyle Şükrü Saracoğlu arasında olacak görüşmelere •, 
siyasi mehafillerde çok büyük ehemmiyet verilmektedir~ J 

Bu görüşmeler Roman yanın dış siyn.setine esas olacaktır: 
Romen Hariciy'! Nızırı Gafenko Saracoğlunu Köstencede 
karşılıyacaktır. Gdfenkonun Moskovay1 ziyaret edeceği 
haberi Moskovada iyi karşılanmıştır. 

GARP CEPHESİNDEKİ HAREKAT 

Bu sabah~i Fransız tebliğinden: Motelin <loğusun <la 
karşılıklı şiddetli bir topçu düellosu devam etmektedir. 
Alman kıtaatı bu gece bir hücum yapmış, fakat bn hü
cum püskürtülmüş!ür. 

.. Havas ~jansı da şu hab:!rİ vermektedir: Almaların üç 
gundenberı başladıkları ağır topçu bombardımanından 
son_rv~ dün gece yapt_ı1klar_ı taarruz. Fransıı kıta..ttının işgal 
etlıgı sabaya verdıı<lerı ehemmiyeti göstermektedir. 

Sümer Bank 
Gemlik.sunğipekf abrikasında 

TOPTAN VE PERAKENDE ,OL~RAK SATıŞA Çı
KARlLMlŞ BULUNAN VE BOBıN•(KONıK VEYA• n 

ALEKSAND..:.R) HALıNDEKı J ' 

Sun 'i ipeklerin _fiatları aşağıd l gösterilmiştir: 
Bu fiat~ar, f.abrikada amba!ailı olarak teslim şartiyle 

muteberdır. Bır veya ınuhtelıf denyel~rden bir ay zar-
fında çekilmek şartiyle 1000 kilo veya daha fazla mik
tarlar için bu fiatlar<lan 2Jn denyeye kadar (dahil) yüzde 
8,20::> denyedeıı yukarı olanlardan da yüzde 10 tenzilat 
yapılır. 

Siparış vo;:rmek istiyenler doğrudan doğruya fabrika-
mıza müracaat edebilecekleri gibi tstanbulda yerli mallar 
pazarlan müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Den· Kalitesi Perakende Den· Kalitesi Perakende 
Y esi Kg- satış fiatı yesi Kg. satış fiatı 
60 1 540 Kr. 250 1 460 Kr. 

1 ı 530 " 11 445 
111 5~0 " 111 430 " 

" 1 530 " 300 1 445 
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111 5 1 o " 111 400 .. 
1 520 il 350 1 425 " 

5 " 11 50 :: 11 415 
" 

'/S 

100 

111 490 " 111 400 " . 1 505 " 400 ·1 415 
" 

120 
11 490 " 11 400 ,, 

111 435 " 111 390 
1 500 " 450 1 400 " 

" 
150 

11 485 " 11 390 
ıı 1 470 " 111 380 ,, 

1 485 " 500 1 390 " 
" 180 

11 470 " 11 380 
" 111 450 ., 111 370 ,, 

1 470 " 600 1 370 . 
1 " J 

1 450 " 11 350 " 111 435 " ll l 330 ,. 

200 

J 

tini 
da 
~iillj 
razı 
lllat 

• 
)Ur 

~n 

~ .. 
I~ 

rör 
A 

lin 

~.'n 
~in 
lrtzi 
lın 

iin ~ 

ııy 

lac 

tin 


