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ıe'J~f1imiz B. Mil/et Meclisi==Tiirk- Alman Eğer llalep 
Sallı· .. ıt er Alaşması zaptedilirse 
li tcbrn·ıkve hararet fsf a.nbu/'ve cİVarzndaki Örfi ltıılya mımınada Ml:IHASAMAT SONA 

t rı t~lgraflar• •d •'6 d h · d"I · ERMiŞ OLABıLIR 
tatj ett• • -. l aregl ay Q Q uzattı _ ımza e ı mış Londra 20 A. A. -

"t- An'- ller Roma20 ı a.·Koriyyera del 
ti: k "•tadı . Ankara 20 A.A.- Bü tarihinde ilan edilmiş ve.; 1 t :n · ı_ ıAl Röyterin askeri mubur iri 
"t At ıoıuıanan .uera g:n:~ eııurK·M. aın 

% . ltıan l k .. yuk Millet Mediıi bugün bitahare üçer ay uıabl· ~nlaşmaamdan bahsederken yazıyor : 
ltıt:tıdlc Milli Ş~ft~n hm~oA&·l öğleden sonra toplanmış· mış olan örfi id:nenin l.i· Mihverin siyaseti bir olduğu Orta Şarldaki lngiliz 
~c t!'flet R . . onu C tammdan itibar~n altı ay · · F b kıtaatı artık taarruz etlebi 
1 .. 1

1\dotf Lı·tı eısı Ş"'nao··ı,·. tır. else açıhr açılmaz, , B ıçm ooPapen;n u anJaı l k b d . b 1 " q "' uzablmasına ait aşveka· It ı d · ece ir ereceyı umuş ~taf1 0 ~ 1 er'°, acıagwJdak·l lstanhul ve civarındaki 6 maya aya namına a 1m 
oO d V"' let tezkeresi okunarak ka l ld ıı. lt l tur. B ı memnuniyet veri· 

Ekse( n ermişlerdir •• vilayette 23 ilk teşrin 940 zı amı: 0 u~unu ve a 
-.. &ns A.d bul edilmiştir. yanın Türkiye ile işbirliği ci bir hadisedir. 

kt 4 Grı..- olf Hitleı· S · d ._ b 
d~ 1•.r,11nd:1Ye ile Alm:aoya (~Üm hıırreİsİmİz bir nıu··ddef ve anlayış siyasetini ihya urıye epe..: yavaş a· 
•\t "' d " Bil · "' etm~k kararın lK bulu1du· rek:et edişimiz askeri zaaf• 1 f OatJ llıınıi Ve h L·. d • ·ı . . d" .. 
ıf 'h tığu t . aıu • t • h t • • V / •tt • ğunu yazmakt.ıdır. tan egı , s1yas1 uşunce• 
• \ tdc d eyıd eden mu lS lTQ a lÇlR ~ a OVQl}Q gt l SOVYET .vt :\ f JU den ileri gelmektedir. Biz 

.. .ıl 'ııa olay · ı 
»' l tı ltııı, b· 181 

e ekse • M"I ... Ş f d.. h k ATiNiN NEŞRiYATI Fransızlar üz~rine ateş et· 1~1:r llha ı h e un tari urumunu ve cogo,; 
i• y, 'laai bitd' •sa memnu Moslr..ova 21 A. A. - mek iıtemiyoruz. Çünkü 
ı•'' tlc~· Bu f •rnıelclc bahti· rafya kougresin İ şereflendirdi Sovyet matbuatı Türkiye onlar müttefiklerimizdir 

llıll tdctck 
1.' •attırı istifa· Ankara 21 A.A.-Mil- lli Ş~f dün öğleden so.1· ile Almanya ırasınd;ı ak· vo vatandaşlarııdan; bir 

l•s \ l,)'
1 

bllti.i11 aııe dostluğu • li Şef Cümburreisi ismet ra Kurumun toplantısını dedilen anlaşmalarrn yal· luımı şimdi bizimle yanya 
t• 

111141lı. 8 tc.nı~natını yol· lnönü dün akşam hususi yüksek huzurlarile şeref· mz metinlerini neşir ile na barbetmekteC!irl"r ·, 
il M ı'Y Şırıt1öiiye trenlerile birkaç gün isti· lendirmiş vo toplantıya ri iktifa ejeMk hiçbir müta Bu!'?unıa beraber zam11 

5 ~ ıı, illı Ş •ınet lnönü rahat buyur mık üzere ya yıset buyurmuşlardır. Ku lea yürütoıemc:lctedirler. nın israf edtloıemesi laıım 
: ~' c"cloif ~'uı bu te!gralı lovaya hareket etmiş!er· rumun mesaisile yakından _Fakat yabancı müşı.bitler dır. 

NO" t"~b 1 

itler A~a · d bu anl.ışmanın Moskova Şimali Suriıede Fırat ~· l( ı it·· " gı •· dir. Milli Şef istasyonda alakader olan Milli Şef 
e a i "' 011dermıoıt . ile Ankara arasındaki mü üzennden ve .f ürıe;ıye hu· IQ~ "'trtııc . " ır • Biiyük Mil~et Maclisi Re:- bu mesai h-.kkmda mu· 
.
01
1 
• ..ı thL clo1u11

. kehmiı llr... p uasebata tesir yapamlyaca· duduna muvazi oluak .ı· ••ıtı: .. si, Başvekil, Vekiller, ar· f al · h t 1 
~ .. r! b •lbıırı1 ~u teyıd eden 195 ıza 8 a mış ve ye· ğı kanaatindedir. Hale be doğru ilerl·yen 

,. Ctıı il llQ ti Üenel Sekreteri, Me· nı· -1 ı·rektı' fter vermı"şl•r d 
oıt, "'crtıcn bc .. ·,llı dıa ı mllrıase u .. - ~A.merı· ka a lngılız kltahrı beın !il pelc -<ı " buslar ve birçok zevat ta- .:,·r o" uııd "l a:onra coğ f 

) 1.ı "n c en b · k "" ' .. ra az bır mukave,netle karJı 1 1~111. 'Yctı uyu rafından uğurlanmışlardır. ya kongresini şereflendiren BiR ALMAN - RUS ı, 4"rtı" hlsıeto:ıekte laşmı~lardır. 
jl\,ı h~ılııtı~, b~ı~V•bea ekse • Ankerct 21 A .A.- Cümburreisi burada da ÇARP1ŞMAS1NDAN Hal"bin z ıptı okadır 

'
J'. ,... • 1.1lr Türk Tarih !:urumuoun bir müddet mec:gul olmuş "'AHA:.&:DJLlYOR ıı l.l "'I, ıneldc b bf " u "'Lo mühımJir ki, bu hadısc 

M' "• IVtun.. ' 1 hami Rı!isi bulunan Mil- lardır. N ı, 21 A A J~ı ~,l.l llılı Ve .. ~eb•tıınızın evyor. · ' - SurıyeJe muıu,ıaın.atrn ta· 
~ ~it l.lt:vrc~ karş hkh ıtı. Alman-Rus ş b b Amerıka guzetelen Al • lthnl bı1e mucip olabilir. 

i~•.r tı,:.Loı,(l .. ırıe gırdı"'ıne 1 am om ar- man -- Ru:ı ihtilafı hak - ll'ALYA ve. L.\1A\~'(A 
•f1 '\"' •ııaa1 6 1 kı d~ki şayıa ve tahmrn 

e· t iPie. ca,)0 Yiltınıza lŞ• mu··nasebatı d d Ld UA~l A'V1~t{ı (l\,\l ı<J.~ 
, b~I ~"rıc:, tucn, E.ıı deruı lmQ il e l l Jer ÜLerinde ikiye ayrılan~ :>ULU.')LÜı t:.1-\t<l 

ıeb· tıı 1'1llc t ır k t l 
~/ ~. t k hararcth Moskova tahşi- HAS A.RA LJGRA y AN ır. uır ısım gne e er, Roma 20 'A.A. - hatl· 

il /\ ~ ta. Jınıırı d Alnıaıı - Rus çarpışma· d Al d ıc· b . 
~ '"' .. ı · attan oahsetmıyor MAHACIRI ,v1AHAL· ·· - ya a ve manya a ı utan "1:. \,"ııtı .. ot liıtıcr' sının o .ıunc geçıımez bır 
v "il b Moskova :ıo A.A.- LESiDiR '"""" ld ğ " Amerikan konsoloshrldarı ~ı.\ t~111Qı. il§.ka H•r"ıc·ı· va ... ıa o u unu yazma la 1 ,, •· ı .. l\'lo k d L Beyrut '" A A uııı kapatılması emro un· ~ .. ı\ ~ Ş" k Y s ova ra yosu u '.... • · - diğr bir kısım gazeteler 

r,'lıt1 ; '\lınaı~ ~Ü ~•.ra · ıabahki neşriyatında, Sov lngiliı topçusu dün Şunı de buna pek az ihtimal muştur. Amerika:iak ltal· 
tı:ıı1'1, ~ıı 1-{ıub · •rıcıye yet l<.uıyaya hullut ola:ı bombardıman etmiş tir. vermektedirler, yan ve alman konsoloıluk 
,_ ~c t ' bır" crıtrop il· memlekellerJe aıııu.m ıh · Bombıtrdıman<lan en çok ALMAN _ AMt.RlKAN larının da kapatılacatı 

'tı t(J~~tkkur ~c~lı teb • tıyat tedolrJerı tıakkrnda zarar göıen mıntaka Ma· IH flLArt ŞIDJJC:. fLt:.NOJ anlaşılmaktadır. 
j llliitır. t." &r•tıan hıt,;bırşey söylemeuııştır. hacirin mah111lesidir. Vaşrngton :ll A. A. - so.-. D~'KIK• JVo A ,

0
.. Moskova :ll A. A . - ileri h · reket ya· Ruzvelt Kobin Mur gem.- d 

'\ıl.Q ~ V Almanyaıun ~ovyet Ku 5 • yaş yavaş g•diyor sınin bir Alman Jenızalıı Mühim ha İse 
~q_lb· ~t\ ~il . )'adan.bazı metalıbatla ou· Kahire 20 AA.- in· sı tarafından batırıldığl • } f d 

ltıj f letan\n lunuugu Uakı.-.ınd4k1 tıa • ~iliz tebliği·Surİ\'ede muha nın tahakkuk ettiğme da· er ari esi fi e 
dtj~l!cr~iıı ~hc:trniştir l>erlt:r burada yalanlanmak rebe be; g ındenberi bütün ir ko ıgrey~ hır mel.<l• •" Ronıanyaya n1iihio1 
~b· A.ı,tı AA. l&Qlr, uu hususta oıtuda şiddetile devam elqıekte· gôndcrmıştır. RuLvelt mek 

•tı b tıtt il L • ·-·Ana hıçbır aıamet yoktur. · d' A ı k ·d tubunaa bu bare~dı en - miktarda Alman 
"l\t"''ldıti" 'l\lsuaj oıu. ır. vushaya ıtaatı şı k . h "d d·ı· 
'"\\ltl "''l\ .rOr: 1Vloskova radyosu dun detti mukavemetle karşıl.sş ternasyontll bır haydutluk as en ta ŞI e 1 ıyor 
~ok ~il p,~~'l">u•tı ı·~ .. ukşunkı ııeşrıyutıud.a bey· mı~ olmasma ragmen ya· dıye tcavsıt ntmi~ ve ac;lk Londra 21 A.A.- Köy 
il~ "''- ' QıG Urıc nelnıueJ nacıısc:tcre bıç .te vaş yavaş ilerlemakted.r. denızlen Almanyıya ter • tf:rAn di;:>10 .n1tik m ! 1 ,ftlı ı ı· 
dir4rit~ k ~ v~ ~sebetiıe ~·~ etmemıştır. Şam civarında Hür Fran ketmek niyetınde olmadı· Jen aldığı haberlere ıö" 

' c"•ıtı •reretıi ıuege çalışıyot, halbuıu sızlara karşı taarruza g~ ğrnı bildirmıştir. re BükreştekiAlman umu• 
~ bS,t,,, etmekte. b çen Vişi kıtalarmm bu ta ı:ll"'LANDlvAOA U· mi karariihı kesıf b:r or· 

"O~J u vesıka bırıncı derece• ,- '" 1 Al 
~'d \lnd,tı' Unun b ue ehemuııyelt haız.:tır. arruzu piıskürtülnıüş ve MU.VlI SEFC.Ktif.KLIK mant:ı nakledıtcniıtir. • 
d, 'n bilL •on L ~ .:hnu1 l Hür Fran· lZlar mevzileri· Helsınkı ıu A.A.-897 manyadan Romanyaya Mü 

il " ı q'' QUlun d~ •met lnöııu anane . h f . 1 d" L.·1m miktarda Alman uskc 
IQ .. t .... ı ''tt l ,.._&t • A.... • Un )'c d m n:u a aza etmış er ır. .:e 'ie daha. sonra do"'mu.r ıı 

.... c ll,."ı. <""\ .. •er'- onmüş ve bu ı uretle FRANSlZ TEBLI• ~( ., "' T ri gönderilı:ne~tc dovam 
tıllcj ti,., "'nd• ııta. Alman mılletuıin kalbını ""' olan b~lun Fmlındtyatdar d ~ 
llıtt '')f ~•lettl ~elen fctb t ı· k Bt-yrut 20 A. A. - ııJih altını ç:lanlmıılardır. e iror. ba R 

"ltd \lıııt, erın b· c nııştır. ur Mılletı Resmi Fransız tebhği : • Çar~am günü omırn 
"' •t: "- iı<>. 1

: 111n de onunlu l eraber t d · tl ·ı~ 1 )'ll~,'l~tcı ... 1 et. Lüşmanm ileri hareke· ve Mercıyuna karıı muva ya a yem sını arın ıı a.t 
"- ' ~lll Ctirı b ~lduğuııa şuphe ) oktur. ti muk..ıvcınetimizle karşl· fakıyetsiz te§ebbüslerde altıda çağrıldığı haber ve• 
~ ~ .. ı::ttdııcı,~ t~clri. Geçıcı suıtefeblıumlere laşmı~tır. Merciyuoda ve buıunmui fak at lardedıl rilmeldedir. Guetcler 
""clr:'~.l~dt.ar·.~llılc. tagmeu Almanya furkı· Şım mıntakasmda vaziyet mışlerdır. Ş•mın cenubu pek yakında kati ve mu· 

~lirıe ~ )eye kurşı daıma dost kal değişmemiş, bir duımau garbısınd~ ııerlıyen Hin·Jli bim hadist'lere ıabit olun• 
laru11 llıış ve <:huma ıllmau et· ta)') aresi düşürülmüştür. kıtıalar t;uJolunoıuı ve c.ağıoa dair yatılır yaz : 

ıniıtir. "---- Inııilizler dün Şıma 480 eıir. ühnmı~tır, nulktadır '. 
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Bakıp gördükçe : 

Bu yeni bir 
şeg değildir 

Basın Birliği mensuplarının 

Geçen gün Ankarada 
imzalanan Türk - Alman 
ademi tec11vüz paklı 17 in 
ci asırdanberi sürüp gelen 
ve kökü tarihten beslenen 
bır dosttuğun yeni bir par• 
layışıdır. 

yardımlaşma mukavelesi 
Ba suretle Birlik azası kendi kendi· 

!erioi ~igorta etmiş bulunmaktadırlar, 
Türk Bası ı Birliği men• nin ölüın ., t t kdirinde sze· 

supları kendi aralarmda ride bırak~·~~ ailesini! veri· 
bir yardımlaşma mukave· lecek ve Bırlık azası bu 
lesi akdetmişlerdir. ölümü takip eden gunun 

Basınb:rliğ: nin 1500 ikinci günü iş Bankasma 
azası tarafmdan imzalanan birer lira dahı yatır~~.ak:. 
bu mukavelenin esasları tır. Bu. aur~tl~ her ol~mu 

Bu uzun a~ır !arın per· 
çinlediği dostluk Umumi 
harpte silah arkadaşlığına 
kadar gitmış ve her yan· 
dan saldıran düşmana 

d müteakıp Bırlık azası bırer 
şu ur : . 

Birlik aum ilk taksit lira günd~recektır • 

iki bi.ıkumet elele vererek 
karşı koymaya çalışmıştı. 

iki millet için silah Jr• 
kada~hğı, yımyana, bir 
cephede ayııi ideal uğrun 
<la sıl~h atmak en l.ıuyuk 
dosllukıarın temehnı atmuk 

r dem~ktır. Kutulanıilr a, Ça 
oakkdle ve daha lıırçok. 

yerlerde akan ıVi ,mılletın 

kanı bunun en büyuk şa· 
uıuidır. 

işte bu acı ve tath gün 
lerin hatırası bu ıki mil· 
letm ku.ioıude binbırme 

kıırşa olun yakınlık bıcı' -ri 
•ni kuvveuendll'Qı; birıbıri· 

l\e ıçterı baglaııdıla r . 
!:>on imzalanan nıuahe• 

de butun tuahbutıermc:: ~a· 
i.:~ık olaıı Turkıye ıle Al • 
,,manya arasmda yenı bir 
dostluğun, yeni bır arka · 
aaşhgm llk ıemelı degıl, 

asırlarm çehkle~tırdığı bu 

yuk bır dostluJun parlak 
bır teıab urucıiır. 

F. llORMEN 

Vilayette 
Yl:.Nl NJ-\ı\.IL Vi. 

· ·1AY1NLEK 

Gne 

Kadastro mudurü Ba"i 
Seyban kadastro m:idürlu 
ğune, Muhye kontrol me• 
nıuru i{ehk Alay Karşıya· 
ka lahııl şetlıgıne, merkez 
ınhhat m • muru Hasan Kı· 
zıllepe sıhhat memurlugu· 
na nakıl ve tayın eJılmış 
'" rdir. V ılayet tahsılat k.un 
tıolorlugune Sıvaa kontro 
loru Nıhad loyın edılmıştır. 

Askerailele· ı 
~rine gardım" 
mükellef iye- l 
ı ı ııakkıııd.a 1 

~ ~bt.L..c.UıYE. RI: bLı~ıN. j 
Df..N 

Asker ailelerine ynrdtm 
la mukellef olanların tabak· 
kuk listeleri ulu cam ka· 
pusunal~-6-941 tarihin· 
<len itibar en bir hafta muJ· 
detle asılmı~ ve muııadi ile 
ılan edıimiş oldugundan 
nıukeıleflt"rın ışlıu tekahf 
mıkdarına bir ıtırazları var 
sa bır hafta zarfında mura· 
caat etmelerini ve bu mud· 
"ietın bıtammdan so.ıra nıç 

<'larak ;ş bankasma birer Y11pılan bu mukavele 
lira göndermişlerdir. Bu ile birlik azası kendi ken· 
auretle Biriken bu 1500 dilerini sigorta etmiş bu· 
lira birlik azasından biri· lunmaldadırlar. 

Def ne suyu 1İlô.nen teblığ 
alanlara 
BELEDıYE RlYASE· 

TİNDEN 
Defne suyunu belediye· 

mizden saatle alanların 
Yenigüo gazetesil r.eş1r 

ve ilan edilmiş olan yeni 
su talimatnamesi abki.mı· 
•• .ı tevfikan beleoiye riya· 
se\inl. bilmuracıw kontroto 
yapm~ ı ıcap etmektedir, 
.Bu nh. .elenin ıcrası iı;in 
Haziran ı 9-U nihayetine 
kadar mu .. ... t verılm.;tir. 
tlu müddet z. 'ıııda mlira• 
caat etm~yip mukavel~ 
yttpnaayanıuuı sulcar mm ke • 
sılecegı alaliadarların ma· 
Jumü olmak üzere aıan ohı• 
nur. 

lilR HASTA BAı<JCl 
ı::> f .t.ı~l Y O ı{ 

_ Kırkhan Soğuks11 Egit 
meıı Y ı::tıştu me 1'.ursu bas· 
ta balucuıgı munhalıiır. 
1stek.uleru: ou işl başara 
bılccekleı uıi ıtaı.ıeye kah 
bon scrvıslt rı veya sertıh 
kaları, nutus tez.Kerelerı, 

varsa dıg~r vesıKalarıua 

bamılan on ayantj uue Ka 

dar _1'.ur ı ıvludurlügüno 

muracaatları. 

lLANt:N Trl8Ll G 
Antakyada 1skender 

: arrat ve karde-ilerı vekı!İ 
Avulul .)uru '{ener tar4· 
tından '( ıt}' ladagır.ııı. .oe~· 

~e KO/ı.&.uJen r\DmeJ 061U 

1-ıcac' lo4r1uaı iileybuıe '"'°n·. 
takyli suın buKuK ~m.lnk ~
me~ıue •ıwtıgı ii1ı.&CU' OdV&· 

:atnc.ia. 
ıwıuJJet .aleynin ıka· 

metiüh• meçııuı oldugu 
hakkınd kı daveuyeue 
mııôa~ır tarafuıdaıı yazılan 

u e~ruoatt.ın anfa~ı lm.uana 
met>n1 baK"ınc11& mabdllın 

gazete ıle teblığat ıcrasına 

k.uar verılcoekld Uduluo 
Hd ıncı macidesı abkaml• 
na tevhkau Juruşnıa iUnÜ 
oltıa ı.:S-7-~;.U taruune 
ıuslayau Çarşamba gunu 
:tH~ ':J dtt Antakya suan nu · 

Antakyanm Narlıca kö 
yünJen Abduıkadir kızı 

.Fahriy veki.ii Avulıcat Su· 
ni Yener Dörtıyak Erme· 
ni mahallesinden Bedros 
Basmacayao aleyhine An· 
takya sulb hukuk mahke· 
mes;ne açh,?i alııcalıc dava· 
sa duruşmasında . 

Müddei aleyh Antıranın 
ilıcamttgahı .. ııeçbul oldu· 
ğu anlaşılmasına meb ıi 
Usulun .. 4u İl ci maddesi 
mucib~.ıce hakkında mabal 
1i gaZAte ile itanen tebli· 
ğat icrama karar veril ni' 
olduğundan duruşmu günü 
olan ı.2-7 -9H tarıhıne 
raalayan salı gı;ı:ü :saat 9da 
Antakya sulh iıuku" matı· 
keme:nne gelmem~ aksi 
baHnde lıakkmızda kanunı 
muttmele yapılıcagı ilanen 
tebhğ olun•1r. 

llau 

KIRlKHAN !Cı<A ME.· 
MU.<LU\..JU1~UA1~. 

Kırıkhan kasabasm<la 
Kain nerseıt Sayı ogiu ;.\go, 
ba ipotekli llô:>J piH:i::I 1'110; 

.ikı bınadıtn ıbaret ve bır 

l.JirinJen dıvar1a ayrııaı11 

ilu ev olarak kullantlaa ve 
mutec&ddıt ocia!cırıci uıusta· 
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bir guna itiraıc.ın mesmu 
olınayacagı ulakadarla·. ı 
rın maJamu olmak üzere j 
i an olunur. 

luık mal-.kemesinde hazır 
oluıı..nız aksi halinde hakkı· 
naz.da kanuni muamele ya• 
pılacağı ilanen teblii olu· 
nur • 

guııu tl}'lll Sel ıtl.:l cnı;o~ 
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htrın gayri Wl!nkul üz.erın· 
dekı hııdarnıı evrakı müs· 
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Perekende kahve satışı . 
Yarın sabah tan itibaren Yoksul lara yardım c"'JI ~· 

ti merkezinde p !ı re~end~ kalıve satı şına başhır 8~, 
tar. 250 gramlık yalnızG ). 50J gramhk yalnız 12 
bir kilCJluk yatnıı 240 kuruştan satılacıktır. 

Münakasa iemdidi 
Iskenderun hastanesi ba~tabipliğinden 

Beher kilosunuıı 

Cinai Miktarı Fiatı Tubtrı 
K. g. K. L. K. 

Birinci nevi ekmek 7000 14 980 
Koyun eti 2520 50 1260 
~ d ~ 300 140 420 ..ıa ~ yag 
Tere yağı 010 110 11 

Fabrika pirinci 800 30 240 
Bulgur ıoo 17 Ol 7 
Makarna birinci nevi 300 45 135 
Birinci nevi şehriye 100 35 035 
Patates 81)0 09 072 
Manış f asulyası 460 21 096 60 
Çekilmiş mercimek 150 18 027 
Bezelye 150 25 037 50 
Salça 100 12 012 
Soğan 300 03 009 
Çekilm:ş tuz 100 05 005 
Taze sebze 4000 10 400 
Hoşdlık üzüm 140 22 030 80 
Pirin\~ rnıu 100 55 055 
Nişasta 072 34 024 48 
irmik 050 24 012 
Kesme ve toz şeker 700 51 357 
.:)eylıa!ı çayı 006 60J 035 
Karabiber 002 155 003 10 
Limon, portakal adetlOOO 04 040 
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Edime peyniri kilo 3J 50 015 
Kaşar geyniri ., 20 80 016 
Dane zeytin " 25 37 007 
Süt ve yoğurt .. 360J 12 43'l 
Sabua " 700 47 235 
Buı ,, 1080 01-65 270 
Tavuk adet lUO 70 070 
Ağaç kömürü kilo 15000 03-50 525 
Maden kömürü 80 J0 03·3J . 25 ı ... 
Meşe odunu ,, 30UOJ Ol 300 
Yağlı çıra ,, l Ju Ol OJ4 
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Nakliget münakasa5 
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, satış bedehninin paylaşına j NeşrıSÇc:ı}"~ 
sanda ı hariç kalacdklara Sehıı> ,,.. 
ilan olunur. :.H.P.m•*"1 


