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ı. ~eri~ şosel~';°d~ ·~a~tığ/f~hi''7~~!~ - A~erikaı;ıar 
,:U~ l'i.~~t Ç.~k .. önemli değil Libyada kar~ı taar· birliği kon-
P • kuçuk kopruler hasara uğradı bazı ruza mı geçtiler fera nSI 

~
\ · ~ . yerlere1 de taşlar yığıldı llerlin 23 A.A.- Al· 

~~l'in yollarda yaptı dir ruan tebliği : Doğu Ct phe Alman1ara göre çık 
a.ı.~batın çok önemli ! Gerek kurtarma, gerek sinde ştddetli savaşlar do- maza giriyor 
~ 1 d vam etmektedir. Merkez M d "t 24' A Al an aşılmakta ır. taşma ve gerek ekmek da a rı ı:ı. . -

.1 kesiminde b7 karşı hücu msn ajmı&ı hildiriyor. 
ı e Reyhaoiye a ğıtma işlerinde Jandarma· mumuz esnasında duuma· 

ki toseninl hlY.ô' kı nın gösterdiği büyük feda v Hiyo dö Janeyro kon· 
k .nn yenide.ı ağır kayıplar feransı hakkınJa dün ak 

\re hilha888 demir Arlık: ve feragat cidden verdirdik. 35 top 0lı"mı·ze 
il t kd" d ;ır b' ı "d" '" şam hi{: beklenmiyen bir 
. e Asket\i.Aylrı ar'a ~ ıre e,,er ır 10 ıse· g,.çti. Şimal Afrikasında 
ı d J d kd" haber gelmiştir. llu haber 

çevre haJA sular ır. an armamızı ta ır karşı hilcunılnrla gerı·y,,.. şudu~ ' 
i ıı...·lt, l\uıı'\lnla ıiera• ve tebrik etmek bir borç· atılan duş'' maıı kovalan· ~ b Konferansla dün ansızın 

u yo1 ÜZdrinde tur. mal•tııdır: Bu savoQlarda b' b h ,ı. "' ır u ran başgöstermiştir 
' l..~1~t b&şlatiiıŞtır. Fırtma ve ya~rnurdün 15 tank, 100 • ı fazla ."'lfılk ~ Almanya, Itıılya ve Jı pon 

Ya ile Yaylatbğ akşama kadar devam et· top alınmıştır. Düşman tay ya ile münasebetlerin ke· 
ti' · ki şosenin bazı mie ve gecll durmuş Fa yareleri bazı Almsn şehir silmesine karar verecek 

da dağlardan ge kat bugiln öğleye doğru leriüzerinde uçarak bombal.ır olan umumi heyetin dila 
ıl ve kumlar biri· 1ekrar başlamış~ır. atmış, lıücum müddetince saat 16 da toplanması mu 
~Olları kap3mış ist> ııd wa ı: "' a 'l atılan yangın ve infılak karrerdi. Saat 16 da her 

ltruı sUratlb kaldı· Elektrik motörü ! bombulariadan siviller eey hazırlnnmış bir kısım 
ittn nafıa d"rhal urc:sıuda ölenler olmuştur. murahhaslar ~Terledne gel. 

ı. (leçmiştir. bu i ~ T amiı edilecek llaz1 evlerde hasarlar var rniş ve hu tarihi kararı 
' b dtr tespit etmek Ü7.ere sinema ugün bitirilmesi ı · 

U Şehrimizdeki Elektrik cılarla fotoğrafçılar yer 
,.a ~ r. K.auire 23 A. A. - ı · · ı b 1 ı "J" f ... brı"kası ın tö ti d k' erını a mıa u umıyor ar· h- lskenderun " n mo r n e 1 Alma.l Başkumandanı Rum d " 

~k· pistonhmn bugünden itiba ı ö ı· k ti ı 1
' ı şosenin de ha re nem ı UVVtl er e k~ Fakat toplantı saatı 

eri su altındadır. ren tamirine başhmmıştır. şif hareke Jerine başlam1ş 
B t · u dö b geçtiği halde henüz birçok 

~llnakallt durma u amır Ç veya rt gün lır. RumneHn undan mak 
t~ snrecelttir. Tamir devam sadı şudur : muınhb:ısların salona gel· 
ı'~ı ve Aktepe ke· ettiği mUddttçe şehirüeki Mihver kuvvetlerinin r!!ediği görillmDştUr. Bu 

de bazı kOçUk elektrik cereyanı kilçilk mo yok edilmesi iş!ni alt Ust tttradtt Arjanti'l ve Şili hU• 
d tOrle ve evvelce oldu~u gi etmek ve hıızırlıklarımızı küınetlerinin mihve7le mü 

fll~ ;ı,faıktefek ha· bi sıra ile verilecektir. Bu unlamak. mısobetleri kesme k&rllrını 
la~şaa da.lıunlarm yüzden halkın hüzırlıkh bli Humnalin bu harekat· kabul edemiyeceği ve hım~· 

zarar\ yoktur. tan memnuniyet verici bir ke~n kendı· menfaatlar 1 
t • b lunmaSt lft.2ımdır. Gilnôüz u 
aınirıne ışlan netice almış olması sanıla uyttun olmıuacağı haber'ı cerayam eskisi gibi devam "' ,, 

edectiktir. maz. yayıldı. Şilinin askeri ve e· 

~~~~~~~i!!!ı ~-~-~·~· ~--~ .. ~-~-~-~·~'":::!:"'~-:!:-::?!-!!!:~~~"~~ konomik teminat istediği 
de ayııca söyleniyordu. 

Muhtaç çiftçilere 
Hükumet çiff hayvanı verecek 

Ankara : - Hilkftmet 
memlekette ekimin larttırı 
Jarak daha çok mahsul el 
do edilebilmesi için tedbir 
ler "!maktadır. Ziraat Vd
kAletinin eliude bulurum 
makinelerin tev:tiioe de· 
vam edilmektedir. Sipariş 
edilen ziraat Aletleri pey· 
derpey gelmektedir. Bun· 
lar ha21rlonmış plAna gö· 
re köylüye dağıtılacuklır. 

Yiyecek ve hayvan ye 
mi olabilecek mahsulleri
mize soya fasulyası, Pi· 
rinç, Nohut, Bakla, Mer· 
cimek, Susam, Pıırııuk gi 
bi • diğer mahsullerimizin 
çok miktarda ekilmesi 
için köylümüz mümkün olan 
her yardımı görecektir. 

Muhtaç çiftçiye ziraat 
aletlerinden başka çift hay 
vanları verilmesi için:de 
tedbirler alıumaktadır. Bun 
lardan başka, topra~ı ol· 
mıyım veya olupta kendi· 
7ine ye•.miyen muayyen 

şaı tları bajz köylülere 
kendilerini vo aile feıdle 
rini geçindirecek ve iş yap 
mu kudrellerini kıymctlt-'n 
diı cbilccek miktarda top
rak verebilmek içiıı de ça 
relere başvurulac;ıktır. Bu 
gibilerden istihsal vnsıtası 
noksan 0 11mlara toprakla 
rı il'terinde tam verimli 
bir işletme kurabilecek 

r şekiJde yapı sermayesi, can 
lı ve cansız demirbaş te· 
min edecektir. 

Çiftçilik y.ıpanlarla as· 
.rnrliğirıi ynpmış veya uy 
rı bir· aile kurmuş ~ifl~i 

çocukl11r, tobraklandırılacnk 
lurdır. 

Kurtulu~ vapuru battı 
Istnnbul - Yunanistn· 

na erzak götürflrken Mar· 
maradn karaya oturan Kur· 
tuluş vapuru kurtanlama 

1 

mış ve batmıştır. Vapurun 
milret t e b a t ı buraya 
gelmiştir. 

Bu durum karşındcı 
toplantının dört gilu sonra 
ya bırakılmast ileri sürilldtı 
Bununla beraber top1anlı· 
nın cuma gününden evvel 
yapılaca~ı srılmaktadır. 

Alman cephesi sar
sılıyor mu ? 

Stokholm 23 A. A. -
lsveç g ııeh'l,.rinio Bedin 
muhabirleri bildiriyor ; 

Mojayiskt ki hareket • 
Jerdtn burada hiç 3 thse
dilmiyor. Fakat lwrkes 
Mojııyiskte çok ağır mağ
lu~iyet olduğunu bildirmek 
tedir. Almanlar daha lOJ 
2 O k\lometr~ geri çekile 
cekler ve bu ar~da Huslar· 
la temas edemi_yeceklerdir. 
Hus'nrm ~loj yisk zaferin· 
dt·n sonra Alımın cephesin 
de ye ıi bir çğk sarsıntılıır 
olacaktır. 

Madritteki Polonya 
konso'osu 

M::drit 23 A. A. -
lsp:ınya büktlıneti Madrit· 
teki Polonya konsolosuna 
p .saportlanııı alarak 1s • 
panyol topraklarını tcrket
meeiııi bildirmi~Ur. 

Curnarfesi ----.... ---- -......- . ~ 
Abone:şertlıorı ı 

Dehllde yıl!ı:;ı 5 Ura 
YolTor.cı m<'riileketl&r• 

8 Ura 
lllnlerın h~r kı.li~e

slnden S kuruf arinı~. 
Ocret paçlndlr • 

GOnD oeoen sayalar 
10 kuı•uştur 

11 1 , .. 

Uzak doğuda 
Avustralyada durum 

nazık 
. Melburn 23 A. A. -

Avustralya Harbiye NaZJ· 
rı söylediği bir nutukla 
Jemiştir ki : 

" Durum naziktir. HA· 
diselerio muhtemel gidişle 
rini r,l1zönünde bulunaur· 
malıyız. Yeni tehlikeleri 
uzim, cesaret ve soğukkan 
Jılıkla kıırşıhyııc:ığız. ,, 

Yeni Japon ilerleyişi 
Tokyo 23 A. A. -

Japon tebliğine göre, Fili· 
pinlurde Japon kuvvetlori 
8 saat süren bir sa ıaştan 
sonra Amerikan kavvt>tle- · 
rini yok etmiş ve C(muba ' 
doğru ileri harekete devam 
etmcğe başlamış~ır. 

Japo.ı hücumu hız 
lanryor 

Vaşington 24 A. A. -
Hıırb"ye Nt'zaretinin bir 
tcbliJtine göre, Jsponlnr 
Filipinlerd"' ağır ve şiddet 
Ji hücumlarına devam edi· 
yorlar. Dilşn:nn önf"mli 
takviye kıtaldr almıştır. 
Bununla beraber bütün sal 
dıı ışlnr dilşmıına ağır ka• 
yıı•Iur verdirerek pUskUr
tUlmUştilr. Falcb.t düşman J 
bu ağır ki' nplara bakbıa • 
dan s lldırı-l . .uma devaın 
ediyor. Işg ! edilen yerler
deki bül. :ı Japonlar, derhal 
askeri hizmete alınmakla· 
dır. 

Rangun 24 A. A. -
Japon tayyareleri dün Han 
gun şehı·ineiki defa hücum 
etmiş birçok homba atmış j 

tır. Sehrin kenar mahalle 
!erine düşen bombtllar ba· 
zı evJerde hasarlar yapmış 
tır. 

Gazlı mermiler rui k u 
lamyorlar 7 

Tokyo 24 A. A. 
Batavya cephesinde dilşma! 
nın gaw mermiler k\lll•D 
dığı hakl..,ndatd haberler 1 

henüz teyid edilmemiştir. 
Umitsiz bir dlJJ'Urua d~o 
düşmanm bundan dolayı 
son bir çare olma~ üı.ere 
gnzlı mermiler kulfasnmam 
Çok mümkUndOr.: 

Yeni Japon çıkar 
malan 

l\le~burn 24 A. A. -
Hssnıen hildiritdiğın~ gl5. e 
Japoulaf Yeniginyti ve 
Salou::ım adnlannA yeniden 
çok miktarda asker çıkar· 
mlflardlr, 



Şu~~u~:Om~U~~e~n Mei~,;~!~~~::en iki ~~:!~te daha ı 
ezelden sporcu olduğuşüp· 5 1 1 k kurşuna dizildi 
ha istemiyen bir hakikat· mi yon ira ı e~-
tir. Asyanın göbeğinden ya alıyorlar Paris 

24 
A.A.- Bura ı 

kop
"rak, dünyanın dört ı I b l daki Alıntın işgal komu 

. . Resmi teblil ıırıı 
Toptan ve perakende şeker 8 • 

ve sahmı ile 111eşgul olanlara· 
.. shm u - Şehrimizde t ğı b"'d · ' 

çe
vresine yayılmış olması l I an 1 şu 1 irığ1 neşret· bu unan ugiliz ticaNt kor miştir: 

bunu gösterir. porasyonları mümessili 'l\·1ı'lletler arası Oiimpi· ı K DUşımm lehind'-" P O· ıı .. ord ııley ile Tic-ıret Hir 
yadlarda olsun, erlik mey likleri Umuıti kfttıbı Atıf paganda yopno bir Fl'aıı· 

Hatay Valiliğimlen : g0ıt 
Başvekalet yüksek makamı buyuruklanna . uo• 

23, l,942 cuma sabuhuıdnn itibaren küp şeker fıs ld· 
hehn lrilodu 62 kuruş ve kristal şeker fiatın• ~ıJlİ• 
loda 45 kuruş 1.ammedilmiştir. Ve bu esaSlıır P8' 

da d b ı · t ·b· SlZ ile silah taşıyan diğer 
nın a u unsun, arı m arasında bir anlaşma im· · d 'l'U k bir Fransız ölum cezasına 

her devnn e, r . spor ~ zalanmıştır. Bu anlaşmaya · d malıkum edilmis ve kur 
branşlarının h psın e, ön j!Öre fogil'ı.ler mıntak.ımız 

f 1 k b·ı· t ' · şuna dizi\rni~1erd·r. 
&a la ge en a ı ıye ım dan dört milyon~Hralık Uzilm 
göstermiş ve şanlı mevki • ve iııciı· bir ,milyon lir.ılık Bulgaristanda şid 
~ine yükseltmiştir. 1 ta palamut palamut özü a deHı SOVtJklar 

Binicilik, atıcılık, yüzU i lacaklardır. Üılim teslimah Sof ya 27 A.A. - llulga 
clilük, güreş, dağcılık, lrn l tek tip ÜMrindeu yupıla 

k \ k b
. ·m rislund ı eşi görülm rniş 

hep oyunumuzdur En mut şidd ti hır sovuk da
1

ga· ya ve uçucu u 'Z' \ caklu. Kilosu fob izmir 

lu gUnlerimizi k~tlarken; •62 kuruş verilec 1ktir. '1Ull Fı htik im slirm kLdir. 
cirit oyuur, nişan atcsr, gü· 1-1 in d isf anda 1 Bütün m~ktepler bır şul1a 
reş yapar \'e ava çıkar, ta k .ıdar kap Lılrmştır. 
göklerimizi Türk kuşları GREVLEH YASAK EDiLDi Y rıi Rus başarıları 
nın ksnatlarilP. süs'er, en YeniJolhi 23 ~.A.- \ioskova 24 A.A. Bu 

· d · l d ş l b ra Hindistauda Milli Korun· gın emz er e 'n ı ay g ce neşr6dilen hususi bir 
ğımızı dalgalandırmz. ma kauuııu gereğince işçi tebliğe göre, Olcoiyo şeh· \ 

r r " • . ri t\.'m l ·d n g~ri füın Spo Un lıe brancıı bı" lerin grev yapması Vl? Pat 

ıim tatlı bir oyuncağımız ronlarm işi terketmesi ya mış ır. 1 
ı d sak edilmiştir. B illin ihti· 

dır. Şehirdeki sokak ar an lAflar bundnn sonra ha 1 le siııki 24 A.A.-Hel 
köylerdeki aralıklara, ka k 1.1 l 1 ecı·ı k . 8·ınkı ş··hrı· }>us tnyyare'e 

1 
em yo ı ıJ ta l ı sce tur " ... 

palı sa onlarımızdan kırlar KAY'J EL BERLINE DÖNDÜ ri lclrafmdan dun i'· i defa 
daki ovalarımıza varınca· 1 Budapeşte 23 A.ı\.- 1 bombmdunnn <.d lmiştir . 

1 
ya kad1.1r tatbik ettiğimiz Ü''· güııdenberı hurnda1rbulun 

1 1 h d hareketlerdir., Çocuklu1'Tu • v Bomlıa.aı şc. r o ışım ·na 
6 makta olan Alman ordul'1 düşrnüşli.ır, o. eruli bir h .. ı 

muzdan ihtiyarlığımı~ rıG l K·ırı ı y ReisiKaytel d d · 
'· .. dar, beı;ıı"kten "''""'lunıp sar kıy ı memişt·r. 
ao " ""..,"' Mac r u. ~damlerile 
mezarda susuncaya d~in gö üştültt 1 s Jnıll Buda Japonlar Singapura 
bUtun uğraımalarımJz birer peşteden aynlurak Borlıne 120 kilometrede 
spordur. dönmeştilr. 
Spor; Türk'ün öz malı ol Filler taşıt işlerinde 
masma rrığmen, cümhuri kulianı,ıyor 
vet d vrine kadar ihmal ·görmu~ın , onu; Cümhuri· Şaııghoy 54 

A. A. -" Japonlar, B rmonyu sım • 
yet kucakladı, canlandndı mırlaki 1 skeri hareketler 
<l~ipliul~~lirdı. Oa l varlı · esnasında t;ok miktarda fil 
ğmı gösterdi ve onu haki· kullanmaktadırlar. Hunlar 
ki sahibine yaraşacak bir en çok yiyecek bşıma iş•n 
kılığa koyup gençliğe ve de kulJam.ımıktadır. fogı 
ulusa armuğan etti, biz de liz tayyareleri bunl arı bom 
ora 1Ayik olan saygı ve balamuktadırldr. 

1 opdra 24 A. A. -
Buradaki salahiyeth malı 
fillere uzak duğudun gden 
huberle·e göre, Singapur 
c~pht simle umumi bir geı i 
lt-me y pan lngiliz ordusu 
muntuı.a.nan çekılınektc · 1 
dir. Singapur civurır!da 
J ponlaı ı ı bu ş hre en yu 
kın olar k vardıkları nok 
ta 120 kılomctredir. 

linda ş~kdr sıhşımı mlisacde olunmuştur. Ane
3
k' 

·ıodu'· 
rakende sutışlardn aznmi s:ıtış miktarı bir lo dul 
Toptancılar satışlarını ancak şeker ticaretile IJ)t ııııl 
o anlnı la ş keri imalatında ıptidai madde oıar~1' f6 

l.ı~.an b ıkik~ ve hükmi şahıslara ve dev~e~ da•:ıııl 1' 
mues.:ıUSl'~:rıne v~ mekte_ı> .ve hastane gı~ı uın pıbr 
ya memıfıı uınumıyeye hadım mUesseselerıne 'i3 

• 1,ı ~ 
r rln şukudar ki bunlarda toptan aldı klan şekerı::,llr • 
mz kendi iş ve ihtiyaçlanıtda kullanmağa rn ~tıe 
olup b şk~laı ına d'-'vredemezler ve satamazlar· ır# 
riııde bulunun şeker miktarım bıldirenlerin L>eYtl:re 
melerı mahalıiıı en l>üyük Maliye :u~ınurUllfl de 
dilmiştir. 

iki a~danberi Hatuy Vilayeti dalıÜinde Y8l'11~ı 
oLn tıkyid esm.darı içinde devam edilmek su oad 
yapılacak p .. rakende şeker satışlarının tesbit 

01~ 
aş.ığıJa.k. fiutlardan yapılmasını ve azami bir. kı ; 
fazla k.möeye bır tok Ş.!ker dahi varilmeınr.sın° 
derece dikkat edilmelidir. Aksi hareket edenI,)r 
ceza gör< ceklerdir 

Toptan sateş tiatları 

Toz y~ni kristal Şt kcr 100 kiloluk çuvah 
Kesme Ş"ker 5 <) kiloluk sandı~ı 

P~rakende satış fiatları 
Kese kagıth toz şeker kilosu 

k .. r; e a ,.,ız ,, ., " 
ldl:tı ' kesme S')ker • "1 

Li111 
91 
58 

kağıtsız .. ,, ,, 

Memur alınaca 
P.'f'T. MüdUrlüğiinden: 61 

1 - Idareıniz<ie ru üoh&l maaşlı ve ücrd~i rn",1 
yctl..::re orta rn ... ktep ınozunfarı müsabaka 1le 

caktır. iO 
. 2 M~sabakada muvaffak olanların id~reo rttı' 
hf edeı~ı yerd•! rnemı ıriyet kabul etmelerı fi 11~ 

3 - Milsalıakttd.a mu\"&ffak olanlara 3656 s;. 
nun hükmüne göre 15 lira asli maaş veya60l 
verilecektir. ., 

sevg;yi gösteriyor uz Da · m:ırı;za~JSW"l! . .?iC'. ~rn _ı::: .... 

ha ostun saygı dahaüstua Telgraf muha. memuru alınacak' 
sevgi de göstereceğiz 

4-lstekliler1n 788 sayılı memurin kanunt11
1
". 

cü IDtltf.desindPki şarth\rı hniz ve devlet meOl ı 
ilk d fa girecekl·~rio 30 yaşını geçmeıııif 0 

Spot culuğun sağlam 
temelleri; " gençlik spor 
klüb ,, ı~rinde atılır. Çün 
kil; klüp denince hakiki 
rouııasında; \Jirer :çtirncıi 
yuvu demektir. Klüp1 i 
böylece :ıdlanchrıp vasıf • 
Jondırmsk gerektir. 

Gerçi klüb demekle 
şehir, oyun klüpkri de 
}ıatna geletıilir. Fakat; bi· 
z\m kııedımız o değildir. 
M Gençlik spor klüp,, leridir. 

Ş. OGUZ 

Fotoğraf filmleri 
Fiat MUrakabt· Komis

yonu Reisliğindec: 
23-1-942 Tarihinden 

itibaren; fol( ğraf filmleri 
nin saılı~ı maliyet fiat Uze
rine yüzde 15 kAr eklen· 
ınek suretiyle yapılacak 

tır. Buna aykm hareket 
ecıenkr hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

• c 
1'eşriyat MüdürO 
S.ELıM ÇELENK 
f, MatLaui Aota!tf a 

P. T. T. lJmuo 1 m"dilrlilğfndcn : 
1 - ld.ıremiz münhallerine ilkm ktep mezunu ve 

tel ::ı r ·f nıuhabe e bilgisine vakıf olmak üıer alı. acak 
ma11şh veya üc .. etli memurlar için müsub \ku imtiha 
nı yapılacaktır. 

2 - Müsabııktıdıı mU\·affuk olanların id."reHin tek 
lif ı dec,..ği yerlerde aıemuriyet kabul etıne ... ri ~artıır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara ~656 sayılı 
kanun hükmüne göre 10 lira maaş veya 50 lira ücret 
veri!eceklir. 

4 - lda.e dahilirıd n müsnbakayu işlirô.I{ t'decek 
hat bo~bakıcı, baş müvezzi, bakıcı ve mUvezzllerin 3') 
yaş ndan evvel idaı eye intisap clmış olmal ııı ş~rttır. 

5- ldnre haricinden. müsabakaya g·tmek istiyen· 
lerle halen idare dahilinde buluıun muvakkat memur 
muvakkat b,ıkıcı ve müvezzilerin 788 s:ıydı meınuıin 
kanunun 4 ünclı maddt sindeki şartları haiz olmul:m 
ve devlet hizmetine ilk tlefu a uıacakların 30 ·yaşını 
peçınemiş buluııın aları rn.zınıdır. 

6 - Halen idarede mtistahdem olanlardan müsa· 
buk ıya girmek istiyenler 25 Şub.ü 942 çarş~mba gii 
nü akşamına kadar yalmz bir dılekço ıle ve idare 
har:cinden girmek istiyenler de yine mezkur tarih 
akşamına kadar d.lekçe ve evrakı müsb:telerile bir 
likte imtihanın icra edileceği P T. T. merk z müdür 
lüklerine müracaat cde~klcrdiı-. 

7 - Müsaba~a Villlyete P T. T Müdürlüklerinde 
muhabereden 26 Şubat 942 perş~mb3 günü saat 10 
da ve umumi bilgilerd~n 27 şubat 942 cuma günü 
••t 24,10,20 

rı lAzımdır.i. t 
5- Müsabakaya girmek istiyenler 4 şııb" 1 

çarşamba gUnil akşamına kadar ldilekçe ~e ıO 
mUsbitelerile birlikt~ imtihamn icra olunacağ' 
li.lğfünüıe mil ·ac1at e~nıelidirler, il 

6 - Hlsabaka 19-2 -942 perşembe gUll 
mı saat 10 da yapı1acaktır. 

24-5-15 

Yeni pirinç fiatları . 
Antakya Fıat Müralcabe Koıni!y-ouu ReisliOcl' 
1- Komisyonumuzun pirinç fiatları hak"1 
12-941 llrıhli kararı mülgadır. 
2- 19 · 1- 942 Tarihinden itibaren piri~ teti"-' 
kalitelerine göre yeniden ve aşağıda göt 
ş.-kilde tesbit edilmiştir. t• 
Birinci kulite yerli mısır nevi pırınÇ ~~ 
toplan sutış fiatrnm beher kilosu 32 
Yan toptan satış fiat. ,, ,, 33,.5 
Perakende sutış fiatı 31 
l\\iııci kalite toptan satış fiatı ~~, 

,, yan toptan ,, ~'W 
,, pı?rakende ., 36 

Üçüncü kalit toptan salış ,, 30 
,, ,, yarı toptun ,, 31•~ 
,, ,, perarkend(~ n 35 

Çeltik dancanm toplan bt·bı:>r kilosıa 
Bu karara sylnrı hnreket edenl ·r huk1'•' 
takibat yapılacagı il4o olunur. 


