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eker fiiatlttrıı-~ 
nazamgok 
ıkan şayialar katiyen 

asılslzdır 
Ankara 6 A. A - Bugday 

fiatlanna yapılan zam mürıa· 
sebetile hükumetin şeker fi· 
tlarmı da arttıracağı hakkm· 
da bazı şayıalıır çıkmışllr. 
Ana dolu Ajansı bu hu· 

susta salabiyetdar makamlar 
nezdinde yaptığı tahkikatta 
böyle bir şeyin bahis m~vzu 
lu olmadığını ve şeker fiatla 
rınm ırrttmlac3ğl hakkında· 
ki şayiaları yalanlamağa me 

zundur. 
Büyük Millet 

IVleclisinde 
Ankar 6 A. A - Büyük 

Millet Meclisi bugün öğleden 
aonra toplanmış ve Türkiye· 
ile lngiltt!re arasında akdedi 
len ticaret muahedesine aid 
kanun layihası ile muhtaç 
çiftçiler~ tohumluk tevziine 
İt kanun layıhalarmıın birinci 
müzakeresini yapm ışhr. 

lcra VekiHeri 
J toplandı 

An ara 5 A.A.- 1cra6 
Vekillr:ri heye~i hugürı saHt 16 
da Başvekalette Başvekil 
Doktor Refik saydamın Ri· 
ysııttinde t0planarakRuznttme 
<leki mRddeleri miiznkere e-y 
lem iştir, 

Tr.ük- l r.giliz 
ticaret anlaş 

ması 

Çok feyizli netice 
ler verecek 

Londra 5 A. A. - Röyter 
Ajansı Türlıt - 1ugiliz tica· 
ret aplaşmaamı mevzubahse 
derek şunları yazmaktad, r: 

"Bu ~nlaşma Türk ve lngi 

liz hükumetleri arasmda uzun 
müzakerelerin mahsulııdür · 
Anh.ışma Türkiyenin lngiliz 
Krallığı ve lmpar tor~uğu ile 
olan malı ve ticarı münase· 
betlerinin bütün sabalnrına 
ıamil bulunmaktadır. Sureti 
tesviyeler Türk toprak mah· 
siıileri !le !atılması Türk mil 
1i ekonomisi için la:am o!an 
diğer istibsalitın müb~ynası· 
nı teshil edecek, mübay11a 
milyonlarca liraya b;• liğ oıa 

~~ktır. 

ltal~gada ço 7 

mühim bir 
hadıse 

Italyan Erkanı har 
biye Reisi r.1areşai 
Badogliyo istifa etti 

Roma 6 A. A. Neş· 
redilen resmi bir tebliğe gö 
re, ıtalyan .Erkanı harbiyei 
umu.niye Reisi Mareşal Ba· 
dogliyo kendi orzusu üzeri· 
ne vazifosinden affedilmiş 
yerine General Kadelyero ta 

yin edilmiştir . 

Londra 7 A. A. - Röy 
ter Ajansının siyasi muharri 
ri, Mareşal Badogliyonun de 
ğiştirilmesini, Arnavu!luktaki 
ltalyan bozgununun gemşliği 
ne en büyük bir alamet ola 
rak göstermektedir. Muhr.rr i 
re göre, ltalyada Faşis: par 
tisile askerler arasında mü 
him bir ihtilaf ınevcudtur. 

Yeoigün : 
Mareşal Badogliyo, Hal· 

yaıım tamnınış askerle:-iııden 
ve Habeşistan falihidır. Ba· 
doghyouun istifası, ltal} ada 

Fa~ist Partisi ıle a ker· 
ler arasııdakL ihtilaf ha ·kın 
Ja çıkan şayiaları lt'yıd t>den 
çok ınühim ve nıarıah bir ha 
disedir. 

ltalganlarzn 
qeni bi .hf3Zi

meti 
Yun:;tnlılar dün büyük 
bir muvaffakıyet daha 

kazandılar 

Rus - Japon 
müııasebatı 
Y enidf'n gerginl~
şece~ mi? 

Müskova 6 A. A. -
Röykr Ajansı bildiriyor : 

Sovyet Büyük Elçisinin 
Japon Hariciye Nazltlnı zi
yaret ederı"k, So-1yellerin 
Çio bükunıeti ile Sovytttl~r 
Birliği urasındaki müuaseba
hıı . Je~işmediğine <lair yaptı 
ğı beyanat, Sovyt•t l{usya . 
nı n siyaseti.dir. Bu beyanat 
ı:on zamanlarda Rus - Ja· 
pon münasebetlerinin iyileş· 
mesi için yapılan teşebbüs· 
lerin akim kaldığını göste::r .. 
mektedır. So\lyetlerin !Çin 
hükumetine yardıma devam 
e<leceklerıni izah eden bu 
beyanat , vniyelin değişme· 
miş olduğuna kat:b::- işarettir. 

Kızıl ordunun naşıri efka 
n olan " Kızıl yıldız ,, gaze 
tesi Japonyanın kurduğu Çin 
hükumetile yaptığı muahede 
den bahsederken diyor ki : 

.. Bu muahede, Japonlar 
la Çin arasında esasen ınev 

cud olan münasebetlere hu· 

kuki bir mahiyet v~rmekten 
ibarettir. ,, 

Bu gazete Amerikanın 

sürntle Çine mali yardımda 
bulunduğuna işuet eduek 
Japon dahilı siyasetinin çok 
n zik bir d,.\'reye ghdi~iııi 
ve hükumetin ş.ıyi lar çık 

nh' .ma mani olı"ak için tcad 
bırler aıdıgıııı yazmaktadır. 

ltalyada yjyecek 
sıkınbsı 

Roma 6 A. A. - Lon · 
dra gazeteri, ıngilte~edeki 
he"" nevi gıda ve diğer yi . 

H<f r_i~ten otomobil ve kam 
gon lastiği getirilecek 

Koordinasyon Heyeti bir kararla Tica
ret _Vekaletine yarım milyon Frahk bir 

kredi açıldı 
Ankara Koor rekkep bir heyete salahiyet 

verilmi~tir. 

Ziraat Bankası fon he· 
saplarının miktar ve vaziye· 
tini her ayuı ilk haftasl zarhn 
da Ticard Vekilt!tİne ve 

runma kanununu'\ 'l9 ncu Ba~vekalet lcoordidasyon bii· 
maddesine istinaden lüzum rosuna bildire~ektir. 

dinaayon beyetiuin üç yeni 
kararı neşr~Jiıdi. Birinci ka 

rara göre: Maliye, İktisat, Z1· 
raat ve Ticaret Vı~killerinden 
mürekktp bir heyete Milli ko 

görmen ithal ve ihraç mad· Ziraat Bankaımda bu su· 
deleri için "fiat tayin etmük rt!tl~ te~ssüs edecek fonların 
ve bu suretle tayin olunan Milli korunma k•nununun 
fiattan fulaya ithal veya nok- 27 nci maddesi hükümleri 
sanma ihraç yapılmasını ıue· dairesinde suret ve mahalli 
~~yl.!mek saiihiy'!ti verilmiş sarfrkoordinasyon heyetince 
br. kararlaştmlacaktır. 

İkinci karara nazaran hü Üçüncü kar1'ra göre.Mil· 
· Ii korunma kanununun 26 kumetçe akdolunan mnkavt:• 

leler. :veya ittibaz edilen tedbir· ncı madtlesine tevfikan Ti-
ler dolay~sile. bir malın dahili caret Vekaleti hesabına e 
satış fistı arasında fazla kir ol Ziraat Bankası emrinl' ha
duğu takdirde Milli k ;ruuma riçtt!n otomobil, kam.von ve. 
kanununun 2'/ nci madd(:sine diğer nakil vaaıtalarına mah 
istinaden bu fazla kardan zi- s~s ıa.stik mübayaası için beş 
raat Bankasmda bir fon tesi- ': yuz hın ve ~udkuostik mü

. si için Maliye, İktisat Ziraat' bayttaH için de 350 bin ki 

ve Ticaret Vekillerinden mu ceman 850 bin lira kadar 
.bir kr~di tahsis . o)unmu.ştıır. 

)!~i-ddaş! ... r 

G:çen ~ihan ha~binde ~altanat Türkiyesi kıthlc içinde idi. 
Cumhurayet devn, bolluk d~vridir . Bolluğun kıymetini bil 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu · 

ltalya ve ~~ı
manqada 
Benzin ve gida 

rna<ldeleri gittikçe 
azahyor 

!<.'açıyorlar ! 
8 Italy~,n tayyaresi 

düşürüldü 

Belgrat 7 A.A - Röyte-rin d 
h 

ı k" h b" . b dJ . yecek ma delerinin bollu~u· Londra 6 A. /\. _ A • 
u ,utta ı mu a ın il ırıyor ~ ltalyada bu-yu'"k '( d d.. I .. na ragmen vam kamarasında hıuici siya 

Atina 7 A. A. - Cep· 
beden gelen haberlere göre, • 
lngi)iz ve Yunan tayyareleri · 
karmakarışık ve umumi bir 
rücat halinde bulunan ltal • 
yan kitalarrna pike hücumla· 
rı yaparak bombardıman ~t-~ 
mişlerdir· 

ı unan or usu un mtun bir sıkıntı başi adığın\ ktly· 
h 

L . ı L·ıı ~et meseleleleri münakaşa 
c~p .e 1 oyu~~a v~ uı ıcıssa detmektediı·ler. ltalyanlara 
şımalde muhım ılerlemeler , nüfus başına ayda ancak iki olunurket\ söz alan 'lbluka 

k d 
· A d 1 Naitrı Davtun, Almanların 

_ay etmı~ ve ya_sara~ı. :;ı kil,, un veyahut makarııi\ ve 
lımamnı ışgal eylemışlerdır. 1 rilmc:ktedır. Hafta~u 4 rün bal~n istibsallerinden daha 
Bu !imarı lta.lyanlarm en mü et yemek ya~ aktır. Alma~ıya ço'.t benzin sarfettiklerini be 

bim üslerinden biri iJi. 8u11 da ise vaziyet daha feııadır. yan etmiş ve dem~tir ki : 
dan sonra ilerlemrğe devam Orada nüfus başma avda " ~ Almanyadaki pet • 
eden Yuns.n kıtaları bir tnbur ancak yarım kilo makar1 a rol tasfiyehanelerioin yüzde 
ıta\ an askeri ile bir dağ veya pirrinç verilebilmekte· doksanı tayyarelerimi:& tara• 

bat~ryasını ve çok mülıim dir. ı fm?an ıuülemadiyen ziyaret 
mikdarda harp malzemesini Rornanyada petrol 1 e~ılerek bombalanmıştar. Be 

ele geçirmişlı·rdir. Esirler ara inhisat altına alınelı 1 nım kanaatımca İtalyada, 
sında bir jtaly an albayı da Bükreş 6 A. A. _ Ro· , ~lınanyadan daha ~vvel ben 
vardır Yunanlııar mütemadi manya hiikümeti, Romanya. 1 zm ve~ıda s~~kl.~rı tuke~ec~k 
yen ilerlemekte ve Ualyan daki petrol işletme işini eli· ve lta~ya m.~şk~l mevkıe d~
askerleri pp,rişan bir halde ne alarak hiikümet inhisarı· ~ecektır . Çunku ltalyada hıç 
çekilm,..ktcciir. Merkezde dün na koymuştur. Yahudilt"re bir petrol tesfiyehanesi yolc· 
50 met:-elyöz 8 top ve 200 ait olan bütün malzemeler tur· ıtalya bar be girdi~i zu 
ask•r Yunanlıların elin~ geç müsadere edilm.iştir. man J:>u harbin uzun sünni-

İtalyan kıt1&ları birçok mü
himmat ve esir bırakarak Te 
pedelen istikametinde ve pe 
rişaır bir halde rücat e-diyor• 
lar. 

Dünkü muharebelerde i8 
ltalySın tayyaresi düşürülmüş, 
7 tanesi hasara uğratılmıtbr. 

yect!ğİne k-.ai olduğu ıçın 

kafi miktarda benzin ve ıı· 
da maddesi stok yapmamış· 
tı. ~arkı AkdeuiıJ~ki J,lblu· 
ka •aıİyetini id ı me edec~ 
giz. JktiSBdi terazinin gözü 
mütemadiyen lehimize dön· 
mektedir. 

Diğer taraftan tesviye su· 
tt-tleri Türk hükumetine v ı 
mahalli Türk ibrrcotçılarına 
1 

ı~ 
ngiltereden ve lmpnratorlugu~ mıştır. yanların 'l'icatma yardım et· 

l~S~O~N!O~A~Kl~KA~ ............ ~ .................. .. 
<> araı~wden yalnız h jkumd Er giri lah iye edı~di ınektedir. Dün elegeçen esir 

rnuess~selerint: lazım olan mad At' 7 A A 1t 1 deıeri değİJ, ayni zamanda ına · a yan ler ltalyan ordusunun 'Yunan 
Yünlu mıtdcJt•ıerin d~ muba· ordu~~ son . 48 saat. ı.arfıııda gece hücumlarından çok 
ttaası 1mlcaoım vert"cektir.t Erg~ıyı t~.hlıye P.lmış ve bu kotktuklarını ifade !etmekte· 

~ hıısuslar iki hükümetin tahlıye dun akşam sona er· d ırler. 
'YaJOn~arktaki ticar~tinT kolay miştir. Yunan ordusunun Şimdi Yunan ordusu Arna 
l~tırmak içın ihdar edilmiş bugün Ergiriye girmesi bek· I vutlukt~ki petrol '?mta1cası • 
tir. lenmektedir. Sis ve kar ltal· m tehdit etmektedırler. 1 

A~asarandadan 
~ 

ltalyanlar nasıl 
' kaçtdar? ""' 

· Atina 7 A. A. - Yunan teb 
liği: Diıman ıaukav.emetiııi kı 

ran kıtıılltımız Ay snrandıyı 
işgal t>yleınişlerdir. Şimale 
doğru kaçan ı düşman ı~bri 
yağma etmiş ve yakmı~lardır 
Limanda batmış olarak bir 
ıtalyan torvidosu wardır. Düş 
mao Oeviuaya :~kiJmiı~ 

r 



Zahire jiatları hakkında 
İcra Vekilleri ayet· nin 2-14714 numa 

rah kat ar amesi 
Hatay Vnliliğinden: 
Madde 1 v1illi Korurımcl kanununun 31 nci maddesi· 

nin birinci fıkrası hükümlerine müstenidc ı, tı,cir vasfını ha 
iz olan ve olmıyan bilumum ba!.:iki ve hükmi şahıslar tara 
fından yüz kilodan fazla buğday çıı vdar. arpa ve yulaf sa· 
tlşlarında, mahallerine ve ı evileriııe göre t ~spit edilmiş 
olan aşağıda yazılı satı~ fiatlcırı hiçbir suretle tecavüz e• 
dilemez Kilosu 
8UGDA Y Kuruş 

a) Urfa vt Mardin Vilayetlerindt>: 
Ekstra buğdaylar ... 
Ekstradan gayri buğdaylar. 

7.75 
7.25 

b)Eskişehir,Kütahya,Afyon,Burdur,Denizlı,Konya,Niğ
de,Kayseri,Ktrşehir, Yozgat, \nkar,ı,Çankırı,Amaaya, 
Sivas, Diyarıl:>akır, Vilaydİ·•ri ile To"atm Zile ka· 
zaaanda 
Ekst:-a buğdaylar ... 
Ekstradan gayri buğdaylar .. 

c)Samsun Viıayt:tinde: 
Ekstra buğdaylar ... 
Ekstradrr. gayri b ığdaylar 

d)İstanbul, lsmir,Kocaelı, Bilecik, Balık.esir,Aydm ve 
Manisa Vilayetlerinde 
El.stra b\Jğdrtylar .. 
Ekstradan gayri buğdaylar 

c) Tekirdağ ve Çanakkal .. Vılayetlerınde: 
Ekstra buğdaylar ... 
Ekstradan gayri buğdaylar .. . 

f) Edirne, Kırklareli ve Bursa Vilayetlerinde: 
l:.kıtra buğdaylar .. 
Ebtrad&n gayri huğduylar .. 
ÇAVDAR 

8.50 
8.00 

9.25 
8.75 

9.75 
9.25 

10.25 
9.75 

10.50 
10.00 

a)Eskiş bir,Kütahyıı ,-Afyoıı,Bur<lur, Denizli. Konya, 
Niğde,Ka)'seri, Klrşeh:r, Yozgat Ankara,Ça nkırı,A· 
masya,Sivas, Diyarıbakır.Urfa Vf'. .1ıardin Viliyetle· 
ile Toka tın Zile bzasıııda 6.00 

b) Sam~un Vilayetim!~ 6.75 

c) lsttınbul lzmir,Koc. eJi,Btl cik,Batıkesir, Aydın ve 
Manisa Vilayetlerınde 7.25 

d) rekirda ğı ıe Çanak' ale Vileliyetlerinde: 7.75 
e)Edirn .. , Kırklar•'lı ve dursa Vilayetlerinde 8.00 
ARPA 

a)E)kişehir, Kütahya,Afyon,Burdur,Denizlj,Konya,Niğ· 

d .. ,Kayseri, Kırşehir, Yozg,tt,Ankara·Çanlcm, Aınas· 

ya,Sıvas, Diyanbakır, Urfa ve Mardin Vilayetleri ile 
Tokatm Zile kazasında 

Ekstra a·palar 
Beyaz arpa 
Siyah ve çakır arpa 

B ) Samsun vılaydind,. 

6.25 
6.00 
5.7"3 

~ks ra arpalar 7.00 
Beya~ arpa 6.75 
Siyah ~e çakır arpa 6,50 

c ) lstaııbul, lzmir, Koca"li, Bilecik,;Bursa, balı· 
kesir, Manisa, ve AyJın Vilayetlerinde : 

Ekstra arpalar 
Beyaz Arpa 
Siyah ve çakır arpa 

d Çsnakkale ve Tekirda~ı Vilayetlerinde : 
Ekstra ar~lar 
Beyaz arpa 
Siyah v~ çakır arpa 

e ) Eaırne ve Kırklareli Vilayetlerinde : 
Ekstra arpalar 
Beyaz arpa 
Siyah ve çakır arµa 

Yulaf 
a) Eslc~hir, Kütahya ,Ayoo, Burdur 

Denizli, Konya, Niğde, Kayseri 
Kırşehir, Yozgat, Aııka1.ra Çankırı 
Amasya, Sivas, Diya rbllkır, Uda ve Mardin 

7.50 
7.25 
7.00 

8.00 
7.75 
1.50 

8.25 
8,00 
7.75 

Villyetlerınde: 6,50 
b) Samsun Viliyetinde 7 ,25 

c)lstaııbul, İzmir, Kocaeli,Hılecik, Bursa,Balıkesir ve 
Manisa Viliyetlerit'de 

d) Çanaklcale ve Telcirdağı Viliyetlerind~ 
e)Edirne ve Kırklareli Vilay~tlerinde 

1.15 
8.25 
8.50 

Maddi" 2 _.._ Birinci maddede yazılı mahsul ııevilerinin 
vasıf farı şunlardır: 

Buğday: a) Elcistra bugd aylar yüzde 3 den fazla çavda· 
rı ye )' uzde 3 den fazL& ecnebi maddeyi ihtiva etmeyen 
ve hek•otitte vezoi 76 kilogram dan· ataiı olmayan sert 

YENIGON 

~~~~!J.~d7:,m'?!~~!i~ç~~!ğı:!!~~~!~ /A~~~i~u~f ~-~~a 
tarı yazılı erzak mahrukat ve yem çık eksiltme suretile sa f . < < 
tın alınacaktır· za en 

2- Eksiltme 17 Birinci kanun 940 sah günü saat 1 i le 
icra kılınacaktır. 

3 -Talip olanlar o günde teminat! rile ve ticaret odası 
dan mu!l•ddak vesikaları ı~ bitlikte Antakya kışlasında mü 
teşekkil s nal na komisyonuna v şartnameyi görmek üze 
re Alay levazım müdürlüğüne müracaatları 
Cinsi ıvlikları Muhamm,.n bedeli 

Bulgur 
K.Fasulya 
Sade Yağı 
Patates 
Merci mele 
Nohut 
Z. Yağı 
Z. Tanesi 
Pirinç 
Peynir 
Kuru büber 
Ç:\y 
Şekn 
Salça 
Sığır eti 
Soğan 
Sabun 

. Yaıj seble 
Kuru üzum 
Odun 
Saman 

Kilo Lir Kuruş 
7446 1042 44 
6675 1668 75 
1752 2452 80 

13592 1223 00 
5320 957 60 
5320 487 80 

236 130 00 
2800 740 00 
800 240 00 

2360 1416 00 
90 45 00 
30 180 00 

6750 2565 00 
1200 300 00 

30000 4500 00 
5300 1060 00 
3000 1350 00 

11000 550 00 
2360 472 00 

142000 21~ 00 
83000 ı 660 00 

Atina,5 A. A - İngilizle· 
rin Arnavutluk cephesinde 
mühim bır hava zaferi ka • 
zandıkları bildirilmektedir. 

Ccbhe üzerinde vukua ge· 
len şiddetli b;r muharebede 
İngiliz tayyareleri hiç zayiat 
vermeden birçok f tlayan tay· 
yarelerini dıişiirmüş ve düş • 
mllrı hatları iizerinde llÇarak 
bombalar atmışlardır. 
Alalacele ricat etmekte 0 • 

lan İtalyan kıtalarını lngiliz· 
ler şıddt·tle bomb rdıman 
etmişlerdir. 

Ayasaranda açıklarında 
bir ltalyaıı torpıdosuna hü· 
cum edr.n İngiliz tayyereJeri 
iki tam isabet kaydeylemiş 
ve geminin yarı tarafa yattı· 
ğı görülmiiştür. 

ıı ~rikadan lngiı
t ereye satılan va

purlar 

dl ~~~·-~·~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nevyork 5 A.A. Dört 

ge-mınirı c ah t İngiJtereye sa· 
tılmasına karar verilmiştir. 
Bu sur t'tlt: şimo ye kadar İn· 
gıl <'re satıJ;ın Vapurların a· • 
dedi 130 u bulmuştur. 

Hastane için 
Erzak alınacak 

Hastahane Ba;;hdcimliğiııden: 
Antakya hnsfahanesinin 

6 aylık ihtiyacı olup 29 kalem 
d ·n ibaret bulunan erzak ve· 
sııiresi 2-12 -940 tarihin· 
elen itibarerı 15 giiıı müddet
le mıinakasaya konulmuştur. 
Bu münakasa 17 -1.ıı 940 
:illh guııu aac.t 14 te hft tıı ı • 

de müteşekkil mubayaa ko
misyonu huzurunda yapı clCıtk 
tır. I'aliplerin hergüı1 basta· 

haue idares;nt• muracaatla taf 
silat alabiıeceklı'rt ve ihale 

veya yıımuşuk buğdaylardtr 

v ıfl.ır fVIüdüni 
tr k ır ua ıc aJd: 

Vılayet vakıflar işl~rıni 

.. sÜrl\tla fiinz.m t'd~,ek ınuvaf· 

fakiyml .. i iare ettiğinde do· 
layı Vilayetimiz Vakıflur Mü· 
duru .::>ıtkı Ôğücçu Vılayet 
tarafından bir takdirname i e 
taltif edılmiştir: 

gunund .. n evve\ mnliy" v~zne 

siıır. yatıracakları muhammen 

bedelın yüz e yedi buçuk 
muvc:ıkkat akçası makbıızıl~ 

birhkte a}'nı günde lrnmisyo· 
na müracaatları ilaıı olunur. 

b) Ekstradan gayri buS?d ıylar: yüzde 5 den fazla çav· 
d~rı VI"' yu.r.de 4 den fazla ccnet.,i madde)i ihtiva etme· 
yen ~e hektolitre vezni 75 kilogramdan aşağı olmayan 
bilumuın buğdayıardır. 

Çavdar: yür.de 4 den fazla ecn bi mııdd~yi ve yüz<fo 5 
den fazla bu ~daydan ga}'ri unlu teneleri ihtiva etmey~n 
ve hektolitre vezni 71 kilo1Yraından aşagı olmayttn çav· 
dardarlaydır. 

i\rpa: a)Eke,tra arpalar: yi.ızde 3 den fazla ecnebi nıad 
deyj, fÜzde 3 den fazı ı unlu maddderi ve ylııde 1/2 den 
fazla detiçc~·i ve yüzde 3 den fazlı siyah taneyi ihtiva 
etllleyeyen ve hektolitre vezni 6 l klog ·aından yukarı o· 
lan beyaz arpatardır. 

h) Bcvaz ~rpa: yüzde ı den fazla ecnebi maddeyi yiiz 
de 5 den fazla unlu taneleri •ıe yüzdt- 5 fazla si· 
yah taneJeri ihtiva etmey~ıı ve hcktohtre vezni 61 klog 
ramdan aşağı olmay;1D beyaz arpaladır. 

c) Siye ve ç~kır arpa: yüzcle 4 den fazla ftCne.b; mad· 
deyi ve yüzde 5 den fada unlu tnııe 1eri ihtiva t"tmeyen 
ve helctoli re vezni 61 kılogra:n laıırışıgı olmayan beyar. 
arpalar ile içinde yüzd~ 5 den fazla si)•ah tun,. bulunan 
beyaz arpalardır. 

Yulaf yüzde 4 den fazla ecnebi msddeyi ve )·üzde .) 

den fazlu unlu tane!e-ri ihtiva etmeyen ve hektolitre vez 
ni 46 kilQgramdan aşağı olmayaıı yı ldlurdır. 

Madda 3 - Jkinci maddede yazılı v.,sıflardan aşağı 
vıunfta olan buğday, çavdar, arp:t ve yulafan fiatıarı bi· 
rinci maddede yazılı fiatlarm dununda olrnak üzertt h· 
cı ve aabcı arasında takarrur ed,,cek fiutlardan ibarettir. 

Madde 4 Bukday koruma vergisine 
tabi değirmenlerin bulunduL:ları mahall(•rdcki 

veya •n yakın n:ahald,.ki Fı .. ı mur. kabe kqınisyoııl ır 1 

buğdayın azami satış fiatlı:ırmı tt'cavüz etme 
m~lc şartile değirmenleriıı J.uğd stoaları ıuahyetirıi na· 
zara alarak, un Hatlarım tc-.bit e ilan '!d~cc:kkrdir. 
Madde 5 - Hu kararMme n .,ri rnrihınden itibaren meridır. 

A. 1 f• Yukarıdaki kararn~:nt: hü· tin lcrine gere buğ· 
I YO • day korur ı vergısi nıükellefıyetine döhil de-

ğirmen sabiglerinin elleriodeki unların f ıatlarım fıat mu 
rakabe komisyonuna bildir nreleri lazımdır. 

Rir t kzip 
Lo.1dra 5 A.A. Kriy· 

ter in salahiyet ar mahafil-
dcn alarak verdıgi h ıber· 
lere göre, lngiltr:renin Mad· 

ritteki sefiri va ıtasile Fran· ' 
sanın Mıuaiıya hoınb d 
l kk d k' ar ıman• 
ıa .m a ı notasın.... va , 
verdigi ha .>eri nıevsinısizdir. 
İngiltere bu huı.usta h~rıüz 
tahkik t yabmaktadır.. 

lnğiliz Amiratınuı 
teşekkiirü 

Atina 4 A. A - Akdeııiz 
lngilıı: amirniı Yunan donaıı 
ması amir.ıline gönderdiği 
bir mesnjda, kahraıuanca car 
pışan Yunaı• deniz ve k;ra 
ordusunun weharetine hayran 
olduğunu ve Yunan don.nma 
ları(,. birlikte çarpışmakla if ti 
har duyduğunu bildirmiştir. 

Bekçi alınacak 
D~fterdarlıktd ıuunhal bu

lunan ~illi Emlak bekçiliği· 
ne ehhyetlileri tayin edilece 
ğiııden talip olanların 8 12 
940 tarihine kad&r müra~ ıat 
ları. 

Romanyada halkın • 
it 

elindeki silahlar 
Bükreş 4 A.A - Neşredi 

len bir emirname ile Romaıı 
yadaki bııllcm elinde buluna( 
bütün ~11alılar iiçgün zarfmdıı 
hiikumete ieslim ediJecektır. 

Bu emr"' itaııt etm yenle?" 
beş sene habis cezasına çar
pılacak ve mail u da rnüsa• 

d ·r~ edılecektir. Bu emir. 
demir muhafızlarada şaınıl bıJ 
lunmaktadır. 

Gündüzde 
M EM 1 Ş 

Türkçe sözlil ve şarkılı_,,,. 
Dünuülhi lsmail ~ 

~eşriyat r\llu uru 
~eıin ÇE .E IK 

rH P. :ıatbusı -ANTAKY/1 
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