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Fransaga 100 mi/ .. 
yon franklık tütün 

satacağız 
lngili.z f abrikalarz da bun -

dan fazla· tütün safın 
alııcaklar 

Yunanistan& 100 bin baş kasaplık hay 
van ih· aç ediliyor - Mahsullerimizin fi

atı mütemadiyen yükselmekte berdevam 
Ankara 27 A. A. - Ti olunmuştur. 

caret Vekili Nazmı Topçu Her iki memleket firma 
oğlu 22 teşrinievevlde Ana· ları bugünlerde piyasadan 
dolu Ajansına verdiği beya· türün satın almağa ba.5lıyacak 
natta, tütün piyasasını açma lardır. 
dan evvel mustahsillerin nıe· Bu haber, alakadar me· 
nafüni ve fiatların norm~•l hafilde büyük bir memnuni· 
bir şekilde seyrini temin yet doğurmuş ve mustahsilin 
için hükumetçe tedbir alın· yüzünü güldürmüştür. Tütün 
dığını söylemi~ti. piyasası bir kanunuevvel 

Bu beyanatın fili netice· cuma günü açılacaktır. Ha· 
lt-ri görülmüş Fransa ve in· zırlıklar hararetle devam et 
gil tere ile yapılan temaslar mektedir. 
da her iki memleketin piya· Diğer taraftan, canlı hay 
samızdan mühim miktarda van ihracının serbest bıra · 
tütün satın almaları temin kılması üzerine Yunanist:ın 
olunmuştur. Fransız Rfji ida dan lzmire bir çok tüccarlar 
resi şimdiye kadar senede gelmiş ve hayvan tacirlerile 
bizden dörtbuçuk milyon temasa geçmişlerdir. Ilu te 
franklık gibi cüzi miktard ·ı maslardan anlaşıldığına göre 
tütün satın almakta idi. Hal sene başına kadar Yunanis 
buki son anlaşma üzerine tana 100 bin baş kasaplık 
Fransız rejisi bizden 100 hayvan ihraç edilecektir. 
milyon franklık tütün satın Hükumetin çok y<=rinde 
almayı kabul etmiş bulun • aldığı kararla birçok mahsül 
maktadır. Diğer tnraftan İn !erimizin ihracını serbest bı 
giliz firmalarile yapılan an· rakması, piyasada hararetli 
laşmada, bunların da piyasa bir faaliyet doğurmuş ve fi 
mızdan 100 milyondan faz- atlarda mühim yükseliş kay 
la tülün .c;atın almaları temin dedilmiştir . .... _____ _ 

Belediye ete geni nark 
koydu 

Kasaplar ve kehaFçılar sattıkları etin 
cins ve fiatını gösterir levhalar asacak 

ve kıyma halinde et atamıyacakl~ rdır 
Belediye daimi Gnciime v 

ni dünkü haftalık toplantısın 
da bilhassa et ve ekmek 

meseleleri üzerinde uzun sü· 
ren bir müzake.rede buluıı · 
muş ve bu hususta :evvelce 
yapılan tetkikleri inceli· 
yerek et için yen: bir nark 
kabul etmiştir. Bundaı1 baş· 
ka yakında tatbik me vkiine 
konulacak olan belediye za· 
bıtası talimatnamesi tastik 
edilinciye kadar alınacak sıh 
hi tedbirler de düşünülmüş, 
kasap ve kebapçıların kıy· 
ma halinde hazırlanmış et 
satmalarının menine, kıyma 
istiyen müşterilerin bunu 
gözleri önünde yaphrlI'aları 
lazım geldiğine ve, yine bu 
yerlerde satılan etin ve ke • 
babın cinsi ve fiatını göste· 
rir levhalar bulundurulması-
.. - • - ,-- r - ,... 

na karar verm1ştir. 
Ekmek meselesine gelin· 

ce, bu cidden mühim ve 
halli lazım iş üzerindeki tet 
kikatın genişletilmesine k~ · 
rar verilmiş ve bir haf ta 

zarfında kati bir netice alın 
ması için lazını gelen tedbir 
in düşünülmüıtür. 

Et ve kebap için konu • 
lan nark şudur : 

1 inci kemiksiz koyun eti 42 
,, kemikli koyun eti 38 

Vasat koyun kemiksiz 36 
,, ,, kemikli 32 

1 inci keçi eti kemiksiz 27 
,, ,, kemikli 24 

Vasat keçi eti kemiksiz 25 

,, " kemikli 22 
Dana eti kemiksiz 25 

,, ,, kemikli 22 
Sığır eti 17 

Kebap pişirme ücreti klo. 8 

.. 
• 

Bayan lnö -
•• •• nun!ln 

Çemberlagnınnutku 
fngiliz Başvekili diljor ki: 

yb~kbsekl him~lyesinkde cSıhhatım ve kuvvetim müstakbel zafere 
Jr a o verı ece . . .., 
Ankara _ Bayan lsmf>t olan imanım gıb1 saglamdır. Alınan tah· 

inönünün yüksek himayelerin telbahirlerinin hakkınd ~ nina sıI;geldikse 
de 9 lJirincikanun 939 cu· mıknatisli mayınların hakkkndan da 
martesi günü akşıtmı çocuk 
esirgeme kurumu menfaatine mutlaka geleceğiz» 
Ankarapalas salonlnr ında 11.6 k f • l• l 
milli kostümlü bir balo veri· lYl l na lS {. mag ı n arın Slrrl 
lecektir. keş/ edildi 
Biiyük Millet Meclisi Londra 27 A. A. -Avam bildireceğim Sizi her hadi-

Ankara 2'/ A. A. - Kamarasının dünkü toplantı· seden, hatta acı hakikatlorde 
Büyük Millet Meclisi bugün sında haftalık nutkunu söyle· olsa, haberdar edeceğim. 
Mazhar Germanm başkanlığın · yen Başvekil Çemberlayn de· Hep;niz bilirsiniz ki, 
da toplanmıştır. Celse açılır mişdirki: Almanlar her türlü beynel-
açılmaz kürsüye gelen Ticaret " Ükadar zahmetle ka· milel ve insani kaideler hila· 
Vekili Nazmi Topçuoğlu, çınmak istediğim harp fela· f111a olarak kara sularımıza 
pazarlıksız satış hakkında Ali lreti nihayet üç aydanberi rast gele yeni tiple mayın 
Rana Tarhanın takririne cevapı· üzerimize çullanmış bı•luııu· döktüler. Bunlar, İngiliz ge· 
vermek için tetkikatta bulun· yor. Bu hale Hitlerin di zgin· mileriyle beraber bitaraf ge· 
mak üzere 15 gün tehirini siz hareketi sebep olmuştur. mileri de batırmakttdlr. Bu 
istemiş ve kabul olunmuştur. Kaderin beni l arb~ ~arar barbarca usule baş vuran 
Bundan sonr~ Riy~~eti C~m· vermekten dai~a · sıyanet Almanya bizi iaşesiz bıraka· 
hur ve Meclıs butçe~erın~ edeceğini umuyordum . Fakat rak aman dilemeğe mecbur 
munzam tahsisat verılmesı olmadı. Sıhhatim ve kuvv~- etmek istiyor. Fakclt Alman 
kabul edilerek ruznamede tim müstakbel zafere olan tahtelbalıirlerinin hakkından 
ki diğer maddelerin müza· imanım gibi yerinde ve sag· nasıl geldikse, mikPatiıli 
keresi yapıldıktan sonra çar· lamdır. mayınlerin hakkından da_ mut· 

şanba günü toplanmak üzere Harbin bütün safahatını laka geleceğiz .. , 
celseye nih ·yet verilmiştir. size hiç lıir:;.-y saklamadan Londra 27 A. A. 

Haş vekilin dün akşam rad· 

c:'ı·nlandı·ya-Sovyet yoda söylediği nutku;tefsir r j eden gazeteler, nutku tama· 
mile tasvip ederek şu müte· 

Rusya ger•aı·nıı•g"'z• leayı yürütmektedirler: 
O "Harp ht"defimiz katidir: 

b 
Düşmao heıimete uğrama· 

Fin/andiyııda bügük ir tıdır. Du hedefe varmcıya 
h k •• •• kadar mücadeleye devam heyecan Ü Üın SUrugor edeceğiz. Bu hedefe vardık· 

Rus gazeteleri Finlandiya Başvekiline tan sonra, Avrupada b,mşı 
nizamı kuran bir sulh yapa· 

•Sunbari• diye hitab ederek hücum edi· ('ağız. Hitlerin korkunç dere· 

Yorlar -Finlandiya ordusu çekilecek mi? beğliğini yıkın.ak ve sulh için 
harbi karanmak lazımdır. Helsinki ?.7 A.A . - tema .ıile müdafaasız n11nta· 

Dün akşam neşredilen res · kaya çekilmeleri ve memle· Londr.a 27 A. A ... 
~ b' t bl"g" d.. Fı"nlaııd ·ı· ketin müdaf.ıasız kalması mu . Gautelerın haber verdığıne 

mı ı r e ı ' . .. AI 1 k d . 
ya ask.!rlerinin Sovyet ordu kadder.lir. ı gore, .. m~n ar~n açı. eı~ır.: 
suna ateş etmediği ve esa· Finla:ıdiya hükumeti S ov lere doktuklerı . ~ıkn~_tıslı 
sen ~ovyet hududunda tah yet notasını tedkik etmekte· m_ayın_ların sırrı lngılız ~uh~n-
şid edilen Fin orduları bu dir. ~ıslerı tarafınd.an keşfedılmış· 
lunmadığı . Fidlandiyanıu her Resmt"n beyan edildiği tı~. B~ aletlerın bundan sonra 
türlü tahkikata hazır bulun ne göre, dün Finlandiya or bıç bır zarar yapamıyacak 
duğu bildirilmektedir. dusu hudud üzerinde hiç h~le getirile~c ği katiyetle 

Finlandiyada bu hadiseden Sonu 2 cide soylenmektedır. 
dolayı hir telaş ve endişe * EN SON DAKiKA 
yoktur. Siıasi mehafil, bu 
hadisenin tamamile uydurma 
olduğunu, kesilen müzakere 
lcri ye:ıiden açmak üzere 
Finlandiy..ıya zorlamak ıçın 
tertib edildiğini söylemekte 

dir. 
Helsinki 27 A.A.- Sov 

yet hükumetinin Finlandiya 
ordusunun huduttan 25 ki· 
Iometre dahile ça\cilmesi hak 
kındaki talebi Finlandiyada · 
büyük bir heyecan uyandır· 
mıştır. Çünkü Finlandiya or 
dusu bu talebi kabul ede· 
rek 25 kilometre dahile çe· ı 
kilirse , Finlandiyanın ana 
i~tihkamlarını terkederek . ·- .. ... 

}-.inlandiya sovyet notasına 
Ct!VOp verdi 

Fin!arı d ya, kendisine isnnt ediltn ha
diseyi reddediyor 

Moskova 28 A. A . - Finlandiyanm \ılofkova Büyük 
elçisi bugün Finlandiya hükumetinin Sovyet notasına o • 
lan cevabını vermiştir .. 

Helsinkiden veril en haberlere göre, hadisenin vuku 
bulduğu iddia edilen e~nada seyaha ·ta bulunan Finlandi· 
y'l ordusu Başkıımandanı, bu hadisenin bir yanlışlık eseri 
olduğunu, en uzun menzilli toplarm huduttan 20 ve atır 
bataryaların da 50 kilometre içerde olduğunu, binaena • 
leyh Sovyetlerin iddia ettiği ateş meselesi~i~ variq oloD1f• 
yacagmı söylemi~ti~: · 

• 
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Millet mek
tepleri 

18 den 30 za iblağ 
ediliyor 

Şehrimizde açılanve oku-
yup yezme bilmiyen kadın ve 

erkeklere mehsus 18millet mek· 
tebinin iht;yaca kafi gelmediği 
anlaşılmıştır. Vatandaşların 
okumakiçingösterdiği bu şük
rana layık alaka karşısında 
marif müdürlüğü ınevcud 
dershaneleri 18 den 30 za 
iblağa karar vermiştir. Bun 
dan başka hapishanedeki bir 
dershane de ihtiyaca kafi 
gelmediğinden bu da jkiye 
iblağ olunmuştur. 

Mesleki konferanslar 
Geçen cuma günü ismet 

Paşa okulunda ve ınaarif 
müdürünün riyasetinde yapı· 
lan mesleki toplantıda, ders 
planları ve çocuk mevzulu 
iki konferans verilmiş ve bu 
konferanlar üzerinde müna
keşeler yapıtmıştır. 

250 Fakir talebeye 
kitap ve elbise tevzi 

edilecek 
Şehrimiz ilkokullarında 

250 fakir talebe tespit edil
miştir. Bu talebelere parasız 
kitap ve elbise tedariki için 

l tt!şebbüsler yapı!mış ve lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. Pek 
yakında bu fakir talebelere 
kitap "e dbise tevzi edile· 
cektir. 

Maarif miidiirıüğü 

yeni binasında 
Maarif müdürlüğü, elek

trik fabrikası karşısında kira· 
lanan yeni binasına taşın· 
mıştar. 

Soyadı 

Denizlerde \ 
Dün de bir kaç 

gemi battı 
l.ondra 27 A.A.- İki 

Alman gemisi lngiliz do· 
nanması tarafından esir edi· 
!erek İngiliz limanına geti· 
rilmiştir. Bu gemiler gelir 
ken yolda Alman tahtelba· 
hirlerinin tecavüzüne Ufra· 
mış ve mürettebattan 4 kişi 
ölr.ıüştür. 

Polonya hükumetine ait 
olup f nJİliz donanmasına il· 
tihak eylemiş bulunan 14800 
tonluk bir gemi bugün Al· 
man mayinlerinden birine 
çarparak batmıştır. Gemi
nin içinde bir çok Polonya 
askeri ile subay bulunmakta 
idi. Vapur suvarisile askeri 
Kumandandan mada bütün 
mürettebat ve askerlerin 
boğulduğu tahmin edilmek-

tedir. 
8800 tonluk bir Felemenk 

yolcu gemisi, lngilterenin 
şarkıcenubisinde torpile çar 
parak batmıştır. Mürettebat. 
la ,efradın hayat ve m_ematın 

dan haber yoktur. 

Bir Alman vapuru 
kendini batırdı 

Berlin 'J.7 A.A.- İngi 
liz donanmasının takibinden 
kurtulmak için 8500 tonluk 
bir Alman vapuru Atlas ok 
yanusunda kendini batırmış 
tır. 126 kişiden mürekkep 
olan zabıta ile 35 toyla kur 
tarılmışlardır. 

bir haftada batan 
vapurlar 

Londra 27 A.A.- Neş 
redilen bir resmttebliğe gö 
re , Geçen bir hafta içinde 
Alman mayinlerine çarparak 
batan vapurların sc.yısı 17dir 
Bunların 1 li İngiliz. 4ü bita 
raf, 2si Fransızdır. 

Kadri Mursal ve refikası 
ne çocukları .. Ünsal ,, soy ispaııya ile 
adanı almış ve yeni tahrir d 
nüfusta Kırıkhanın Yeni ma aramız a ticari 
hallesinde 48 numaralı evde münasebat başladı 
kayıt ve t~scil olunnıuşlar lstanbul - ispanya ile olan 

d ticari münasebetlerimiz Isır. 

MUHASEBE( HUSUSiYE panya dahili harbi ile bP.ra· 
T AŞıNDı ber tamamen durmuştu. Bu 

Vilayet konağındaki mu 1 memlr!ke>tte normal ha) at av 
hasebei hususiye daireleri l det ettiği için y:nide~ tica· 
icar mukavelesi ikmal enilen \ rf tem~sl.ara geçılmesı hus~ 

Palas oteline taşınmıştır.boş ka sunda ıkı taraf arasında mu· 
lanMuha!ebei husus· ye dairele zakereı:r ~~şlamıştır. ilk ~
rine sıhhiye daire-leri yerlrş tarak şırndılık aramızda bır 
tirilecektir. ticaret anlaşması olmama 

A dl • 1 ~ sı dolayısile ispanyanın 2002 
ıge ve- numardh kararnamenin dör· 

k "'l t • düncü maddesi hükümlerin· a e l den istifade etmesi kararlaş . 
Mahkeme harçla- tirılmıştır. Buna göre aramız 
rını azaltıyor da yeni bir anlaşma yapılm 

cıya kadar ispanya ile takas 
Ankara - Adliye Vekaleti yoluyla ticari münasebetler 

harç tarifesi kanununda ti· yapılabilecektir . 
dilat yap<m yeni bir kanun Evvelce yumurtalarım~zm 
layılıası hazırlamıştır. Halen büyük bir müşterisi olan Is 
meri olan kanunun tatbikat panyanm tekrar bu yolda si· 
bakımından bazı no!<sanları parişlere başlaması beklen· 
görüldüğü, yeni bir takım mektedir. 
ihtiyaçları karşılamadığı ve ihracatçı tüccar!arımız bu 
.bazı esaslı nokhtları da mes karardan çok memnun ol
kiit geçtiği görülmüştür.Yeni muşlardır. Yumurtacılar şim 
hükümlerle harç mil<tarında diden ispanya müesseseleri· 

Finlandiya 
Başı 1 cide 

bir topçu ateşi açmamıştır. 
Bilhassa dün pazar olması 
dolayısile Finlcındiya ordusu 
istirahat halinde idi. Halbu 
ki Sovyet orduları dün mü· 
temadiytm havan topu ma· 
nevraları yapmakta idiler. 

Finlandiya Nazırlar meı: · 
lisi bu sabah 11 de toplana 
rak Rus notasını tedkik et 
miştir. Cevabın çok yakında 
verilece~i beyan edilmekte 
dir. iyi malumat alan meha 
fil, Rus notasının Finlandiya 
nın Rus metalibine karşı al 
dığı mukavemeti kırmak için 
sinir harbinin başlangıcı ola 
rak karşılamaktadır 

Moskova 27 A.A. - Rus 
amele teşkilatları, hudud ba 
disesi münasebetile içtimalar 
yaparak, Finlandiyanın ha 
reketini protesto etmişler ve 
karar suretleri kabul etmişler 
dir.Bu karar sure~lerinin son 
lan şöyle bitmektedir. 

"Sovyet Rusya tahrik e 
dilmiştir. Bu hususta her fe 
dakarlığa hazırız yaşasın yenil 
mezkızılordu 1 ,, 

Moskova 27 A.A.- Prav 
da gazetesi, son hudut hadi 
sesi münasebetile Finlandiya 
Başvekiline hücum eden bir 
yazı neşretmiştir. Gnete,Fin 
landiya Başvekilini "Sunbari,, 
olduğunu Fin milletininSovyet 

.Harp 
ilkbaharda 
bitecek mi? 
Vaşington A . A. -- Ame· 

rtka Birleşik devletleri reisi 
B. Ruzvelt, gazetecilerle yap 
tığı görüşme esnasında har· 
bin önümüzdeki ilkbaharda 
biteceğini umit ettiğini soy· 
!emiştir. 

kuzvelt bu sözünü Milli 
müdafaa masrafları bahsinde 
gazetecilerden birile konu 
şurken sarfetmiştir. 

Bu söz üzerine gazeteciler 
fazla izahat almak için ısrar 
etmişlerse de Ruzvelt bu sö 
züne bir şey ilave etmemiş 

ve ümidinin neye istinat et 
tiği bahsinde herhangi bir 
emare vermemiştir . 

Ruzvelt, milli Müdafaa mns 
rafları hakkında ise, IJu mas 
rafların önümüzdeki sene 
yalnız çıkarılmakla kalmıy:ı 
cağ,nı, fak11t katta bir kar 
da elde edileceğiııi bildir 
miştir. 

Ruzvelt Amerikanın· Lon· 
dra büyiik elçisi Kennedy ile 
Brüksel elçisi Daviesin Vaşig 
tona çağırılmış olduğunu kay 
detmiş, yalnız bu iki büyük 
elçiye noel tatilini Amerika
da gı•çirmek için izin veril· 
diğini tasrih eylemiştir. 

!erle iyi geçinmek iste:nesine 
rağmen Başvekilin müzakere vas 
leri kasden akamete uğrattı Harbin ilkbaharda bitece 
ğm1, böyle Sunbari Bir Baş kini söylemekle Rusvelt, res 
vekilin Finlandiyayı ergeç mi mahfeIIerde ve Amerika 

Vaşi ngton A. A· - Ha 

felakete götüreceğini söyle lı müşahitle rin büyük bir kıs 
mekte ve şiddetle hücum et mın<la hakim olan kanaate 
nıektedir. tercüman olmuştur. Amerika 

Moskovadaki Filandiya Cümhurreisi derpiş edilen 
Elçisi Sovyet Protestosun : sulhun nevi hakkında bir 
almış ve bunu hükumetine şey söylememişse de siyasi 
iblağ ederek e.1 kısa Zilnıan mahfdlerde beyan edildiği· 
da Sovyet hükumetine cevap ne göre bu sulh ancak müt 
vereceğini bildirmiştir. tefiklerin harp gayelerine 

Yeni kat arı kral uygun bir sulh olabilecek-

ta stik etti tir. 
__________________ ,,_, __ 

Londra 27 A. A. Kayıp talepname 
Almanyadan harice gönder~ 

İtalyaya zentinyağı ihraç 
lecek emtianın da harp kaça· 
ğı gibi müsadere olunmasına ederek karşıl,ğında J-ıponya 
dair olan kf!rarname, bugün dan mal getir~e.k için 11 

k 1 t f d t t.k d"l temmuz 939 tarıhınde Hatay ara ara ın an as ı e ı - . . 
· · B k .. Devletı lskenderun kambıyo 

mıştır. u ararnameye gore, .. k" r . b. b 
müsadere işinde bitarafların j mur~ 1~ ıgı~e ır ey~n~a· 
hukuku nazarıdikkate alına- me ıle muracaat etmışhm. 

kt B··t·· k t Al Mezkiir talepnamenin kaybol ca ır. u un ma sa man-
yanın harice mal satarak duğu anlaşıldığında!l bu hu· 
döviz almasına mani olmak- susta yeniden muamele yapı 
tır. 

3Almaıı tay-
• 

_qaresı 
ISVIÇREYE iL TICA ETTi 

Bern 21 A.A.- Üç Al 
man askeri tayyaresi bugün 
Almanyadan firar ederek İs 
viçre topraklarına iltica et 
mişlerdir . Bunlar mülteci 
stfatile tevkif edilmiş ve tay 
yareler muhafaza altı 
na alınmıştır. 

Kop~nhag Lim:ı 
nı tahkim ediliyor 

larak yeni bir talepname tan 
zim edilmiştir. Binaenaleyh 
mezkur 11 temmuz 939 tarih 
li talepmamenin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Mahmut Dehni 
GuNDÜZ SiNEMASıNDA 

Bu akşam AKKART AL 
Türkçe sözlü t!n büyük 

Amerikan filmi 

/lan 
Vakıflar müdiirlüğünden: 

halk lehine tenzilat yapma- le muhabereye başlamışlar· 
yı istihdaf eden bu liyıha dır. Yumurta piyasasınının 
haarlanarak önümüzdeki gün çok canlanacağı ve fiyAtla· 
lerde meclise gönderilecek· rm yükseleceği ümit edilmek 
pr." tcdir. 

Kopenhag 27 A.A.- Da 
nimarka hükumeti serserı 
Alman mayinlerinin Kopen 
hag limanına gelmesiue ma 
ni olmak için limanın ağzı 
na tel örgü ve tahta sedler 
~~)' d~rmuıtur. 

Kırıkhan kazasında erme· 
ni otrodoks vakfından kilise 
ve kilise yanında oda ile 
mektebi ile dört hanesi 
ve ayni kazada ermeni Pro 
testan Kilisesile bir mekte· 
bi bir hanesi ve iki odası 
ve Ermeni ortodoks vakfın
dan üç dükkan bir lokanta 
ile er menı kalolik vakfından 

llan 
lskenderun Hastanesinin 

19~W yılı ihtiyacı olan ilişik 
listede Cins ve miktarı ·ya· 
zıh 31 kalemden ibaret olan 
yiyecek azami miktarının 
tahmin olunan bedeli 4709 
lira 59 kuruştan ibaret olup ı 
her bir cins ayrı ayrı açık 
eksiltm~y~ 20 - 11-939 ta· 
rihinden itibaren konulmuş
tur. 

2-Eksiltme 4 - 12- 939 
pazartesi günü saat 15 te 
hastane binası içinde topla
nacak olan komisyonda yapı 
lacaktır. 

3--tsteklilerin yüzde 7.5 
muvakkat temiuat akçasını 
veya banka mektubunu ha
milen müracaatları lazımdır. 

4- Şartnameyi anlamak 
istiyenlerin her giin ~aat8 12 
ve 13-17 ye kadar hastane 

idarisine müracaatları ve is· 
teklilerin belli gün ve saatte 
ticaret odası vesikası ile bir~ 
likte komisyona müraccatları 
i1an olunur. 
Azami miktar Asgari 
Cinsi Kilo 

Ekmek ekstra 7000 
Un ekstra 150 
Süt 7500 
~eker 800 
~ercimek 4)0 
~ohut 450 
Böğrülce 250 
Pirinç 1500 
t3ul2"ur 200 
(uru fasulya 450 
Seriye 200 
tuz 300 
:<arabiber 5 
~(uruüzüm 200 
~işasta 40 
Çay 6 
\1akarna 450 
Soğan 250 
?atates 800 
Salça 100 
r aze meyve 350 
Üzüm, Portıkal, karpuz 

miktar 
Kilo 
6500 1 

' 100 
6500 

700 
400 
400' 

1 

200 
1300 

150 
400 
150 
250 

4 
ıso 

35 
ö 

400 
200 
700 
80 

300 

faze sebze 3500 3000 
Domates,Patlıcan,Kabak,F asul 
ya,ıspanak, prasa ve saire 
f 3vuk 40 30 
Balık 100 80 
Yumurta 2000ad,..t 1500 
5ade yağı 400 350 
fere yağı 12 10 
Zeytinyağı 38 25 
Y t~rli peynir 50 40 
Kaşar peyniri 20 16 
Buz 30000 25000 
Koyun eti 3000 2500 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden 

Affan mahallesinde Muse 
vi ha Vt ası vakfından bir ev 
6 dükkanla Rum Ortodoks 
vakfından dört dükkan ve 
camiikebir vakfından eski va 
kıflar idaresi binasının ma 
yı.> 940 sonuna kadar icarı 
bilamüddetle pazarlıkla İ<'a 
ra verileceğinden isteklilerin 
vakıflar idaresine müracaat 
lan 

kiliJe ve hanenin teslimi ta· 
rihinden itibaren mayıs 940 
sonuna kadar icarları açlk 
arttırmaya çıkarılmıştır. Iha· 
lesi 8,12-939 cuma günü sa• 
at 14 de vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. isteklilerin ve 
fazla malllmc.t almak iateyen 
lerin vakıflar idaresine mij 

racaatlan ilin olunur. 
- - .. -·---·· 


