
-
s Harp okulu yiizm" bayramı diiu 

A •ıkarada Karadeııiz havazunda Y"· 
pılmıştır. Ba lıaJ rttmll Milli Şefi
miz ile refıkal11rı şeref vermişlerdir. 

S~ '!ııbi Te tı mum ı;:etrlyaı 
lıltıdtırC 

FUAD AKBA~ 

idare Yeri 
•nı ıtonın ı111ıanl • llanh 

Cumartesi 
18 

Temmuz 
1942 

Gt.TNDELIK SİY ASİ HABER FİKIR. G-.AZE'I'ESI Sayısı S kuruş 
T e lafon No. 82 

Yılı 1 Saıı 
14 4258 

Ticaret Vekilimiz dün akşam Radyoda millete hitap etti 
Dr. Behçet Uz hububatın f iatı ve hükumelce alımı hakkın- Gümrüklerde bulunan sahip

siz ve kaçak eşyalar daki kararları izah ederek demiştir ki: 

Çif çi yurddaş ,· hin agenin kadrini bil. 
Mahsulünü doğru göster. Devlet anba
rına götür. Bununla ordu beslenecektir 

Nasll satılacak 
Gümrü~ ve inhisarlar Velaletinin ~ir tamimi 

t - Milli Korunma Kaııu- bu bedellerin giimrük vergiainl 
nunun deği~ik 31 inci maddesi- korumaaı lazımdır. Akıl takdir 
nin ı inci bendinde (Hükumet; de efya dıt ülkelere çıkarılmak 
dahilde lüıum görüldüğü madde 1 Ş&rtiyle ve açık artırma ile en 
lerin azami flatlarını, maliyete 1 yükıek fi at tek' lf edene utılır. Aııkara 17 (Yeni Mersin) 

Sayın Ticaret Vekilimiz Dr. 

8eh9et Uz dön ak,am raJyo 
da; radyo gazetesinden evvel 
vatandaşlara bir hitabede bo

luoınnştur. 

Sayın Ticaret. V~kilimiz 

S•yın vataoda,ıarım •. lıitabi

le ba,ladı~ı bn hitabesinde 

demi,tir ki: 
- Hububat meselesi hak 

kında yeoi bükftoıetimizin 

aldıjı yeni kararı (iğrendiniz. 
Yalnız bugday hakkında de

gil diğer işlerimiz hakkında 
da h herler hekliyortınouz. 

O iiodelik ekmege dokunan 
bn,:tday meselesi bakkınr\a si
ze iıabat ~erecegim. Şimdi 
hıı hub.at mevzu unu anlatıyo-

ru ıı. A lıoao karar ö9 mühim 

teııı ele istin ad etmektedir. 

1 - Hububat fiatı 

2 Alım fiatı 

8 Bet1lenme emniyet 
stoL ona tetkil edecek bubu
b&t ı ::ı hükdmetiu anbarlarıua 

tatııoası. 

Hububat tiatında, mev

cut fiatl"rı hugönüu şartları 
na uygun olarak görmedik. 

IJüzumla giirdüğömüz [i9ö 
dahilinde lınbn battan bir kıs-

mını alacn1tız. Arta111 size 

bırakıyoruz. Size göre bunlar 

i9iu bir fiat tayin etme<lik. 

Höıterile11 yerlerden hariç 
yerlere &atabilecekeini•. Bii

kftmet şebi rlerde vesika ile 

ekmek alanlarla ordunun yi

yeoegine karşılık olarak yeni 
mahsulden stok yapacaktır. 
Bunun içirı 9ift9iııin mahsu
lünden adilane prensiple ala· 

cağız. Ba d" aJil&ne prensip 

le kii9ök 9iftçilerden yüzde 

Hindistan 
Birleşirse 
Kuvvetlidir 

25, orta 9ir9Herdeıı yüzde 35 etti1tiııi goruyorsunıız. Qifçi·r Sayın Tic:uet Vl3kili bun· 
96 biiyük 9if9ilerden yüzde nin bıırıdıuı ı-ıonrn a~ır milli dan sonra Türk milletinin 

50 nisbetinde~ir.. . vazife~irıi. lıatırlatmalıyıı~. lmeıut hayatını anlat mı;; ve 
Bunllln iyı fıatla sızden . Çıftçı ~nrtd~ş. yanı hı~a: • (başımızda Milli Şefımiz vRr-

istiycırnz. yenm kadrını bıl . Malısuhmıı dır. O millete, millPt ona aşık 
Yeni tıene mahsulü hahu-jdo~r_u göster. Devlet horcnrın tır. Birbirinrl inanmı~tır. Mıl

bat bedelleri do bu fiat iize- vaktmde devlet anbarı~a nlaş. let Şrt;n;n etrafında kilitlen 
rinden ödeııeoektir. tır. Bu mahsul şehırlerdekı mi~tir.) demiş köylüye çalış· 

Hn izAhatı mızla hiikthne- kard.eşlerin!zi ve ordumuzu ması IAzım geldıgi i ve ~ıl~e 
. b l . . beslıyecektır. le d~ b r bugda y tanesınm 

tın bu 0 )at ışınde çitçinin B tam öde Arta k · · b"I · · b · ..w· • orcunıı ıymetını ı mesı ıca eltı.,;ını 
hakkını koruduğunu ve bun- kalan maim sana ha yırh ol· hatırlatarak sözleı ini bitirmiş 
dan sonra da ekimini teşvik sun.> tir. 

Harp 
Yeniden 
Kızışıyor 

Londra 17 (a.a) - Royterin 
Kahiredeki muhabiri bildiriyor 

Rummel ordulara, Çarşamba 
gtlnü harekete geçen 8 inci ordu 
nun Elalemeyn karşısındaki mu• 
kabil taarruzu üzerine yeni mev 
zilere girmiştir. 8 inci ordunun 
mukabil taarruzuna tank, topçu 
kuvvetleri iştirak etmiş ve ln
glliz zırhlı kuvvetleri ileri hat
ları da deateklemiştir. Harbin 
neticesi henüz belli değildir. hk 
karşı hBcum üzerine mühim bir 
tepeyi ele geçiren Almanların 

- - -~......__ - -- -

1 ngilterede 
2 inci cephe 

Hazırhğı 
Loadra 17 (a.a) - İngiliz 

sahil deniz. kuvvetleri bir nokta 
da artırılmıştı · . Bu nokta giıli 
tutulmaktadır. ikinci cephe faa
liyete geçtiği zaman bunlar mü· 
him J(ll oynayacaktır. Burada 
küçük taşıtlar ve küçük gemiler 
hizmete girmiştir. 

İngillı kıyılarındaki işgal 
manavralarında çok büyük biz 
metleri görüle-o bu küçük gemi 
ler Manş denizinde Alman va
purlarına karşı cür~tli akınlar 

yapmaktadır. 

::mc: ':AE° :.n: ~-=.. 'SaC 'tDC. .. .=-c;: ... ~ ~ =-ıE. ~311C 

; Doğuda ~ 
=-c: >c:. :sac ':llK'. :::l:ıılE :rK:: 29C ~c:. 

Almanlar 
Kuşatma 
Hareketi 

Londra 17 (a.a) - Vorone• 
jin şimal ve cenup keıimleriııde 
ki harekette Almanlar evvelkin
den daha büyük bir kuşatmaya 
teşebbüs elmi(lerdir. Mukabil 
kuvvetler karşısında m6dafaaya 
geçen Almanlar bu sahaıdakl 

hareketlerini artırmışlardır. Bu
rada 3 ncü Macar orduau tank 
birlikleri buluP,maktadır 

Tlmoçenkonun Varonejde 
vaılydi düze:miş gibi ıörülüyor 

1 sa da tehlikeyi küçGltmek doğ· 

zammedilebileeelc azami kar Kaçak eşyalar: 
nispetlerini ve ~u. maddelerin D) Kaçak eşyanın 1atışların 
clnılerlni, nevilerını ve ."~aıflarJ da hükumetçe teabit edilmit 
nı tesbit ve tayin ed~bılır) de- dahili flatın gümrGk vergiaini 
nilmiş oldutundan fıatları hfi· koruyup korumadığına bakılmaz 
kumetçe teıbit edilmiş olan eş- 2 - Gümrük idareleri ıatı· 
yanın gümrüklerce yapılaca~ lacak eşyanın devlet daire ve 
satışlarında da, bu kararlardakı müesteaelerinin itine yarayıp 
fiatların aşıhnamatl lazım gf!lir. yaramadığı anlaşılmak ve bunlar 
Bunun için tarafından a\ınıp ahnmıyacağı 

Sahlpıi& eşyalar: bilinmek üzere aatılJğa çıkarılan 
A) Sahipsiz hükmünde olan eşyanın aatış ilanlarından bir 

eşya uıulü dairesinde ıatışa çı- nüshasını gümrük ve muhafaza 
karıldığında alıcılar tarafından ve inhisarlar idarelerine ve ma
teklif edilen bed •llv hükumetçe hallin veya en yakın mahallin 
tesbjt olunmuş fiatı bulunca ar- mülkiye amirine gönderecekler 
tırma durdurulacak ve bu fiatlla dlr 

k . ld faz a 3 - Teıbit edilen fı·atlar alıcı olanlar bir ış en 
d k .. kı'lecektir kartıhğında alma.ıı.a devlet dair• iı~ araların a ura ç~ • _ 5 r 

d b h _ ve mue.uemelerinden herhangi 
B) Alıcılar arasın a er a~. birisi istekli çıktığı takdirde 

gi bir cieylet dalrıeal veya ~u ı artırma günü ve artırma lbua
esseseai de bulunduğu tak~ırde melelcrinin tamamlanması bek
eşya hGkümetçe tıeablt edılmiş lenmekıizln" eşya o daire ve 
fiat Ozerjnd~n alıcılar arasınd: müesseseye verilecektir. 
kur'a çekllmlyerek 0 dafre \ 4 Devl~t daire ve mües
müesseseye verilecektir. _ ıeaelerine utılan eşya bedelleri 

fatekli devlet daire ve mu• de peşin olarak alınacaktı• 
easeseleri birden çok iıe ve ara- 5 - Milli Korunma ka~uau 
1 d a uyucamazlar ite yalnıı nun detlşlk 31 inei maddesi 
arın ., T 1 h -k - J:. 

bunlar arasında kur'a çekı ır. 1 u sııun~ g~re yalnız maliyet 
C) Yukarıki fıkralar• ıöre 1 u~m_e~ılccek i~ami kir niapet· 

hükumetçe teebit edilen flatlar I Jerı tayın edilmış eşy~ hakkında 
_ d yapılacak aatışlarda, (ffoıın ıkiucid~) uzer n en 

Macaristanda 
öldürülen 
Sırphlar 

Çinlilerin 
Yen~ muvaf f akıveti 

-·---Çunking '1 (a.a) - Çin 

elinden tepe tekrar geri alınmış 
tar. 

Fransızların 
Protestosu 1 

ru değildir. Bir hafta eyye) Ro
soau ve bet gün evvel de Rlal Buda peşte l 7 (a.a) Sene 
Şankı alan Almanlar karşısında başında Macariıtand4 Başa aya· 

8 İnci ordu hakim tepededir Vişi 17 (a.a) General Dö Ruılar geriye çekilmektedirler. Jetinde vukubulan hidiseler hak 

ku·netleri d t ğu Çekyangda Ki· 
has Kiyang'ı peri alm~ılardır. 
Japon kıtaları geri çekilmiş ve 
500 y~ralı , ~lü btrakmışlardır. 

Rammel balada Avuıtralyahların kında Millet Meclidne bir ıual 
Golün Avam Kfmaraaındaki de· R J k karşmnda küçük bir sabayı ele U8 arın mu a· takriri verilmiştir. Eskiden Ma-meci Franıa hükümeti tarafıo· 

geçirmiştir. Elalemeyn cenubun• • cariıtanın c..lan bu ınıntakada 
dan protesto edilmittir. ı1emetı · · 

da Çartamba günkü hareketle. ll' bir baskın olmuş ve binlerce 
Vlşi 17 (a,a) - D N. B. Moıkova 17 (a.a) - Son ~· Sırp ölmpştür. 

Rammelin durduruldutu nünden G ıı · d kun 
• Amerikanın General Dö o e aaat zarfında Kalenın e mH Alcalliyet mebuslarından Mi 

beri iki taraf ara11nda ilk esaıh t• h ·· eden · 
münaıebetini Fransa hükiime 1 blr yere üç defa uculD " "k 1 •R Poboviç hükümetin tedbirli temaa olmuştur. R f d buyu 
protesto etmlftir. Mister uı- Almanlar her de a91n • ol.nuı hakkındaki b .. yarıat•na 

K h' 17 ( ) O t dl ıı ~k püıkürtüı.. .. a ıre, a.a. - r a velt protuto üserine Dö Gol kayıplar ver r er Macar Başvekili cevap verıııiştlr 
~ark tehligi: Merke2 keı:ıimin ile münue~etio Fransız toprak· ruüftür. - - - Başvekıl Talay isyanın ko· 
de kıtalarımızm ileri hareke- larının müdafaası için yapıldığı· • •1. müııiıtler tarafından yapıldığını 
ti karşı~ında tlii~man gayret DJ bildirmiştir. Leval Fraasıs 1ng1 ız söylemiş ve mesuliyeti Londra 

urfetmektedir. Zırhlı knvvot topraklarını franaız bükGmeti- 8 b LJ daki harp hükumetine atfetmiş 
ld t om O UÇOR arı tir. Bu iayan •onunda 292 Sırph 

lerimiB sabahleyin diişman nln müdafaa etmekte 0 u 
0 öldürülmüştür. 

zırhlı 1rnT"vetleriJe muharebe- cevabını vermiştir. A/manyada - --

. Çınhlerın cenup kesiminde 
Sıklyaugdıt muvaffakıyetlui de
•am ediyor. 

Amerikada 
Askere lüzum yok 

Vatirı8ton 17 (a.a} - Har• 
biye Nazırı Simson evli erkekler 
le g~nçlerln silih altına alınma· 
ıı bakkıDdaki aorulara bu kabil 
gerıçleria ailih altına ahnmuı 
için henüz zaruret hası l olmadı 
ğını bildırmiştir. 

Silahlı ticaret ge
mileri 

t Ak t k ~ -- Avam Kamaraaı ye tntuşmn' ur. şam 0 - ··k • •• d Londra 17 (a a) - lngiliı 
Yenidelhi 17 (a.a) - Bin rar muharebe başlamı,tır. 1 1 gun e bomba uçakları dün Almanya tatile girdi 

diıtandan ayrıhrken Vikont Oentıpta diişınan hafif çe. 1 harp üzerinde uçmu,tur. Hava bulut- Londra 17 (a.a) - Avam 

iatokbolm 17 (a a) - Norveç 
bandıralı Karnu fllebl Oılovdan 
ıelml,tir. Silihlı n Alman er 
terinin muhafazasında bulunan 
gemi llmanl\ gelince ailaMarın
dan tecrlci edilmiştir Yine ailib 
lı Veranan vapuru da limana 
gelaıiş ve limandan hareket 
edinceye kadar ailibları laveç 
hjikfımeti tarafından mühürlen
miştir. 

Doalasu radyoda bir deme~te . B l v t yapı an lu oldug· undan uçaklar çok yük Kamarası ticaret aemileri hak-kilmiştı r. om >R VA a ay. .. 
bnlonıuak faoizme na'lyonal ..... •ı • 11ekteo geçmiş ve hava fenalaş- kındaki meseleyi gizli celsede 

Yarelerimiz kara kn•vetleriııi gemı erı t soıyalismine ve JaponlarlD ıgı için Rur banasına, Hollan müzakere ettikten sonra tatil 
İfgal hırslarına kar'ı Hindis- d~stek lem iştir· Agır bomba da üzerine u bomf>a atmışlardır. devresine girmiştir. 
tanın bir olmasını bildirmiş tayy&relerimir. düşman ta~ıt- JJondra 17 (a a) - Dey- - --

ve demittir ki: Jarına tanı isahetJer kaydet- Ji ekspres gaıeterıi harp için Avuatralya teb/ifİ K İralama kanunun• 
- Bindiıtan birleşilmeıi miotir. U9aklarımız düşman de inşP edilen harp g1.1mileri Mell>urn 17 (a.a) - Avur Ja aaJahiyet/i şahıa 

ı gerilerine hiicuJD etmiş ve 6 hakkında bir lıaher ne>ıretıni;ı tralya tebliği: Saıakurada müt 
elmem o an bir memlekettir. ,. "( tefik hava kuvvetleri dütman Londra 17 (a a) - Kiralama 
Ayrılmış olan Hindiıtan za- tayyare dö~iirrnüştiir. tir. Bu habere güre yapılan tesislerini bombalamıştır. Sten ve ödGnç ~erme lcanıınu tatbi-
yıf düşecek birle,ince biiyük Kahire, 17 (ıuı.)-Ameri- lıesaplRT<la lıarhin başından narada keşif tefkilleri bir küçük katında Miıter Ruzvelt Londra 
bir kudret Mı.bibi olaoa!<tır. kan uçakları BiHgaziyi bom- heri 1 ngilteredo her iki gön- gemi batırmıştır. dakl mürr.eHilloe tam salahiyet 

H d • d balaw111tır. Depolarda yangın de bir harı> ·gemiHi iıı>ıa edil- vermlttir Buna göre tatbike ait in 111tan a birliği te- v "( j k ı ı d · 
lar "ıkmıoı 7 dii;ıınaıı aça"'ı rnektedir. Evliil 939 dsn hu G. Rı"cı· ı"naı'lterede mul ave e er1o1 .~eyaık••1ray aacıanak min edecek olan ko vvetli .,. v "( tÇ • • • , e. za anmasına uzum a may 

••hıiyetl8r 'imdiden faaliyete döşürü)miiştiir. Bizim kaybı- giine kadar ~35 harp gemıın j Londra 17 (a.a) - General bu suretle 24 saat kazanılmıt 
ge9mitiir, 1 aıa bir ugaktır. bizweta girmıştir. .Riçi inıiltereye gelmiştir. ~olacaktır. 

Fran•ada i7çi 
fiatları 

Zorih 17 (a a) - NOpe Zo
rıber gazetesi Franıada işçi fiat 
!arının artırılması hakkı ndaki 
layihayı Almanlar tarafından 
taavible karş )anmadığını yaz· 
maktadır· Bu Almanyad" işçi 
iicretlerinin azalacağı kani!atiai 
Vermektedir, 
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Fiat ~iurakabe [{oınisyonu Riyasetinden: 
.-\ htl'tl rı lll uhtel i r tiiccadar taraf11ı<laıı ithal ohıııau matı ifalu ra tışyn3111ıu cırıs ,.e nevileri ile 

toptan ve perakeııdc fiatlcu·ı a~agıda gösterildiği gibi ı 5-7 · ~42 hll'ihli Fial M urakalıe Konıisyo 
ııu içlinıaıııoa teshil cdilmi~tir. 
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Reşad AraR Mehmed 
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atış Şirketi 

Mıınifatura 

oiııs ve nevi 

Ba ına Pnrcale 
p, pliıı 
Pıjamahk fJıuıııol 

Mer erize popliıı 
Q zgilt Mert1erize 
<) ıgıli popliıı 
Kapn t hezi 
.M ll ıı~ 
H indıyo J>opliıı 

)) > 
> > 
)) )) 

~) » 
Heyaz piko 
Poplin 
Hind ye lıRk! 
Qizgi i poplin 
Popli ı 
Vik tory R popliııi 
Hinı!iyo poplin 

)) ( 

Paunıldu IPfHlfill .. 
o t ketonll 
Hindiye pııplirı 
Poplin 
Hindiye poplin 

)) )) 

» » 
)) )) 

Amerik-ııı hasma 
Porkal 

BaRtnı\ -

Eni Mikdan ! thalAtçı T''ptancı Peraktııde ci 
81lll ti nı Metrn satışı krş . Matışı krş Hİl'I krf. 

90 52i67 ,5 160,50 1 il,7:3 185 
72,5 5 5ı 1:37,00 147,29 158 
90 13058 157 ,75 168,79 181 

72 5 2:1408 152,11 162,75 175 
ü5 4754 ,80 1!10,95 140,11 151 
ü2,5 1310, 7!l 147.17 157,4 7 169 
87,5 IOB7,28 lOJ.:lO 107,42 120 

110 7:31() 20 102,üO 110, 10 il . 
72 5 lSlü,73 16 ,4:l 169,52 182 
72,5 52l16,UJ 144,85 154,98 167 
ü2,5 39.)0,20 137,4-! U.7,Q6 15~ 
ü5 5260.04 127,74 136,08 147 
ü2,ü 2ü:l3,4 i ı :rn,au 142,72 153 
00 7315,20 79,3ô 4,91 91 
65 ı ı uo,02 141.:38 151,~'/ 163 
85 3291, 4 196 21 209,9• 226 t 
62,5 2633,4 7 lS!l,:rn 142,7~ 16S 
67,5 10072,80 152,3~ ıoa 175 
75 20'33.4 7 170,8~ 192,40 207 
75 46')8 57 150,60 lti1 ,2;J 17!l 
75 !Ht:lO 20 l 02, 19 173.54: 187 

tH,G 2194,f>G l :17,08 146,67 J58 
72,5 l!H6,7:J lt> ,21 179.~8 193 

5 1316,73 1H7,90 179,65 19:l 
72,5 1 :J ı U,77 149,30 159,75 172 
72,5 2633,47 156,24 1H7,17 ıso 
67,5 2683,4 7 157,28 168,28 18l 
62,5 3950,20 1:39, 11 ~~&,8~ i60 

o a ı 94,70 H~2,2~ 113,t>O 187 
QO ~849U.~4 166,)(i 177 '79 191 
DO 42299,50 110, ıo 182 196 

1 'OT: llf>ı·sinde miicsse~ peı·a ktmdr,ciler il halat e~yas1111 doğrudan doğı·uya itlıal~tçılardn n 
alacaklarından ayı·wa toptaııcı karı ilave •~dilemez. l ~bu perakende satış fiatları ftle rsiıı 
icirıdir. 971) . --· 

i ı a 
Mersin icra ınemurluğun~an; 

n 

Mer irıde .IÇ.iremitlıarıe ınah11llt siı do V o. hı ~Tdf' 

ı i ı a n 
Mersin Bele~iye Hiyasetin~en: 

i ı a n 
Daimi [ncümen Riyasetinaen: 

Mcrsiıı \f' Tarsus mcmlek.-.·ı lır.srnlıaııelr·ı irıi!ı 
bir vıllık (\kııınk, sade vr. zt~"T linvatt- odun kil-

• ·' .1 t't' ' 

mür, gaz, salıurı, ~cıkcr, cav, siiı ve ''Orl-urı ko-• • • .r r-, ' 

~urı Vt~ sığır·, t>Iİ ilf' ~a~ Yf' kııl'u sehz ilıti~1aeı 

açık Hksilluu·ye koııul111u~tuı·. 
Hu ıııaddelerirı lu,psirıirı rnuv:tkkat l<"ıııirıaıı 

\fm·sirıirı ( 1064) \<'.' Taı·suMııı (707 ) liradır. 
İhale 30 Temmuz 942 Pcr~onıhe giirıii ~fütl 

iU da Daiuıı Eıı<'iinıerıde ieı·« cdilec ktir. 
ıstcklifc·riıı ihaledt-ııı e\ vf•l wnıiııaı akcnh rıııı 

yatırmaları lftzımdır. (937) 12-18:~4-30 

i ı a 1 
l s~en~e r un Deııiz Koınutanlığm~an 

T .elefon hattı tesisine ai ilandır 
1 ·· Tasdikli keşifıı~mc irın ~ör Ar ~u~ ci\'a

rııı~a bir d<'vreli telefon lıall t~sis Pdil(Wı kıir. 

2 - Ferıııi ve hu u~i s ·•rlııaııw. i ı~K<'ııdenııı • 
neııiz komu anhğındntlır. 

3 - Bu İ"i iizerirn~ almak i tiyeııler ilıalP gü 
ııiine kadar. arıııauıelcri kornutaıılıkla ui>rebilirlt·r· • ı') 

.ı · ihale ~O Teııı muz 9 ~ 2 pazartesi saat ı G 
da iskendenırı Pz. K. da yapılacaktır. 

5 - ~1ulıanımeıı bedeli 5812 lira olan keşfi 
ııe göre istPklilerin IJelli giin ve saatle 436 daıı 
ibaret ilk temirıatlarile iskerıderuu Deniz komuLarı 
lığ111a miiracaatları ilan olurıur.(840) 3o-5- ı 1-18 

i 1 a n 
Sı~~at ve içtimai Muavenet mü~ürlügün~en 
Muhtac ailelel'irı cocuklar11ıa dal'Jlılmak ÜıP-

• o ~ 

re tercihan toz veya k(•sme Ş(') er ahıwcaktır. 

Toz şekerin mulıammeu bedeli t920 Iİl'a, 

kesme şekerim ın u ham men bedeli 2 3 20 Jiradı l' . 
V ~rmek istiyeuleriu yiiı.de 7 ,5 muvakkat teıuj- · 

uatlarile beraher ihale günü olau 3-8-94 :! pa
zartesi günü sa1Jt l t de nıiiteşekkii komi yoıın 

oturan Münır Malaz aleyhinde Şakir Tuııç vekili Avokf\t 
flüaeyin Aııtebelli tnrnfıııda11 y11pıl1111 :abJi)'O le vetalot 
Uoreti ve masraflar lıakkınılllki tttkıp iizeriııe tllbliye em

ri hor9lnrıuıı ikametgAhı meçhul ol ıugurıdıuı tolıli~ edile

memiş bulundıığn cihetle tıdıJiyo on rıııiıı 20 ~iin miiılJet 

le illluon tebliğine karnr vurilmi~lır. 

(~erek <loğı·ndan doğruya ve gerekse dola- mtiracaatlaı·ı. (9 6 7) ı 8. 21 24-28 

~ ısil(~ yenileu ve içilen nıaddeleri her ıw şekilde ••lD' ------
olu r~a olsuıı hiiylik ve kliçiik ambalajlara taksim 
ederek pİ)'asaya çıkaranların firmalarırnu mahal
li Ticaret oda~ında kayıtlı olması ve ambalajları 

ve kahları . iiıerinde firma veya şahsi ad ve adres 
yazılması unH11ni llıfııssıhha kauunuııuıı 190 ııı 
cı miHl<le i i~ı izasrndan luıhııu.luğuııcJan üzerin-

Aşağı Gözne 
otel ve a 1 
Bu kere 'euideıı tamir ettirilerek muıı

taza111 biı .·ekic konulan otel ve lokaııtanıız 

Hor9loaon ilfin tarilıindcn ıtibıuorı 20 giin zarfında 

k nuıı1 İlirüZllll tlaireyP ırıiiracaatln beyıuı lılmoz ve iti
razd bulunmaz veya evi k.,11rliligi11ıle11 tRblıye etme.z"e 

'nıezkfır müddet lıihmıııda 0\'İn hlıJıye vo RIJcakhya tes

lim edilecegi vo ma raflarıı, talıRil edilectgi işhu talıliye 

emrinin teblig uıakamrna k ıirı~ oliııak ii . r., ilAıı olunur. de i iuı ve adre ·\ yazılı olmayan bu gibi madde- sayııı lıalkımıza acılmı tır 
• • 

hwiıı alım ve saunıı Sıhhat ve içtimai Muaveııet Otela'e . tam konfor, 
Vek:iletiııce yasaı~ edilmiştir. ilAn ıarihirnleıı itiba muntazam ervis vardır. 

(972) lokantada 

M ııl1aselJe dersleri 
Tecrübeli bir muhasebe hocası, ue\I sistemde ve muzaaf 

u~ulde hususi qe.sler verecfktir. IJ rehanemize müracaat 
olunma i. (969) 

reıı on heş giin içinde bu şartlara uy~u ıı olma
yan :ımbalajh nıacldeler musadere edıleceği ve 
sahi plel'İ hakkıııda kaınuıi takibat yapılacağı 
ilau oluııuı·. l 9 70] 

----,.,,-----~--------- '----··---
Gümrü~lerde ~ulunan sahip- 1 

siz ve ~açak eşyalar 
i 1 a n 

içel Defterdarhğından: 
-Bi riııcidoıı nrbıı- 1 Miikellefin ad 1 ve Mahallesi lşi Senesi Verginin 

1,2 ve 3 üncü bentler hükmü ı Bo)·~ulı voyıı köyi• matrahı 

tatbik edilmeyip bunlar açık 1 H Ra n ogııı Ali Oiiııp. Fıııdıkpıııl\11 
artırma usulü ile en yüksek be-ı ~lu~tafn o. Oemil u~ıu Yakakiiy 
del teklıf edene satılar. I I A 1 t ..... ., ı 

eınıeto. ıuıe 4!a ay , 

Marıav 

~ahveb~ııe 
)) 

939 3 
989 9 

939 6 
6 - Cinsleri, nevileri ye 

vaaıflau t yin edilerek fiat tes• Buhran Zam Yeldin Biri:ıci ihbuoamenin 
blt olunmu c ya nevinden bu · L K. L. K. L. K. Tarihi No. 
lunmıyant rın satışlara açık ar- 19 17 ı :rn ~5-:l 940 1/39 
tırma ile yapılır. 67 4 04 24 7 -940 1/12 

1 - Milli koru ma kanunu 
4 43 

3 32 3 29-4-941 2/4 nur. ı. üncü maddesıne istina-

90 
04 
90 

Kazanç 
L . K. 

97 
3 37 
2 41 

den hükümetçe elkonulmu~ olan yukarıda i:i ıuleri yazılı mii kellefltl riu ikanıetgMı adresleri nıeçhul bu-
1 maddeler doğrudan doğruya tes ... . 1 ·ı · ·ı b bf''"" <l' 

bit edilmiş fiat mukabiJinde ait Juıırıugu cıfıetlc ııanılarıııa tarh O UJl~ll veı•gı ere ftll J 1 arname le ıg e l-

olduğu resmi makama devredilir lemenıiş olnıakla tebliğ ıuakam111a kaim oluıak üzre ilanen tebliğ olunur. 
Buna göre iş görülme ini (968) 

bildiririm. 

YemeklHimiz çok itinalı ve her kesi mı•mrınıı ede
cek Şf kilde \ apılmaktadır. 

Fiatlar bu kadar fedaka.rlığa raıtmeo m ıkdil ve 
Mersi ' otel 'e lokantalarının fiat aı mdaıı ucuzdur. 

{~ir kf!re tecrübe kafidir. 
Eı li yen ek lor 30. 

Pilavlar 20 kurııştıır. 

Zeytınyaglı 25. SetızoJ~r 20 
(92 ) :l-5 

----.--=~--=-a::.-amm:maı~mmm_. ..... _ ... 

Harita, Plan, Ma~ine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir Ressam 

tarafından kroki üzerine 

ehven fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat reeimleri 
yapılır ldarehancmlzc mu-
racaat edilmelidir. ı 

12 den 1G fO kadar mü
eeeeeette Qalıeabilir. 

Fr nsızca 
Dersleri 

Tecrıibeli bir Bayarı 

tarafından Çor, 11 k 1 a r a 
Fransızca. deı sleri verilir. 

Şerait için iderehanemize 

müracaat ~dilmelidir. 
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