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CaretVekiti- D 1 
~ ırliz urumun Japonya 

a"Jıd 1 h • R h .. 
'il an Ankaraya · Va ametı usyaya UCUw 

k dönd" 
~~19A.~.~Dün uç.ak ~ t . ma hazırlan-
~t Ya gıtmiş olan Ti- ar ıyoı• 
ı... •ek·ı· yormuş 
~t lJ ı ırniz Doktur 1 

~Uat .... ı beraberinde lıı- Donefz bölge Savaş görmüş Japon 
an~~, arı Şükrü So""k- k 1 . S"b' 

• ld sinde Rus or- as er erı , ırya sm:-~kıa0 uğu halde nna yığılıyormuş 
'c ... Ankaraya dön d 1 

l& Cuınhu .. l U an ÇeVrilm·ı~ ı evyork'.19 A.A. -
ktafından ~r~s~ 11

." İ "I "Nevyork 'fayoı,,is gaz .. te· 
er.dil · a u edı- Almanlar tehlı'kelı· s·ı un1unıı'yetle doğru ha-

. \ite . erıne Adana ve 
·ın sev · bir şeki1de ilerleme ber alaıı kaynaklardıın şu 

'ııi gı ve tu- ~ d dikkatu değer haberi ver Ad arzeyıeın:ştir. ge evaın ediyor nıektedir: 
"\ an d Stokholm 19A.A.-L. '°' a a Husyadaki büyUk Alman Japonlar şimal istika-
9e at metinde Mançuri - Sib iry a 

~I ış müsaba- yaz taarruzu üçüncü saf· 
•rınd 'k· hasına girmektedir. Mos- smırına savaş görmüş tec· 

'•L ge~dı'I 1 ınci kova durumun vuhameti- rübeli askerlerden milrek-
l"lllla 19 A" ni? gittikçe artt1ğmı gi1Je- kep kıtalar göndermekte· 
'Çel l<a .A.- Ada- Dııyor. rAıman kttynakla- dirler. Rusy11da belli başlı 
~ı'~eı, ~Seri ve Ha- rından gelen haberlere gö- 1 buzı hed\lflerin ool ki de 
)'Pıt;ıP-ar!~ınd!. bu- rs, Rus kuvvetleri Donetz Rostok ve Stalingradrn 
tıtıdl Se atış müsaba- havzasındaki üçkenin için- , Almanlar tarafından ele· 

ı1.._- ~'eh ~h~~ bölge de çevrilmiş bulunuvor. g~çirilmesinden sonra Ja-
~ p mı bır1nci Ha Hostof düşmek lizt!redir. ponlarıu Rusya ya karşı tn 

· ttid Öıal ·k· · St ı· t arruza geçmek için Alman l G ı ıncı a ıngra ta durumun son 
"-a.~~ncü gelmiş: derece vahim olduğu bildi !arla anlaştığı hakkında Va-

l, ~lıl ara mük8fat- riliyor. şingtooda mevcud intiba 
'1''1 rnıştar Burada Almanlur ciddi He bu haber'er birbirine 

ij kiy M f hiçbir mukavemet görme- uygundur. Gazete· diyor 
fiJİ e Ü et- m~ktedirler. Cephe geri- ki: 
L11~1Ş~hrim"ızde lHr~n?e Alman paraşütçü- • "Eğer Japonlar Viladi-
1111 lıs . I Jerıoın görüldüğü Mosko- vostoku hücum ederlerse 

11 erini tefti~e vadan bildiriltyor. Vaşingtonda buna .hayret 
~tj,.... geldi Y Londra 19 A.A.- fü.rs edilmiyecektir. Japonların 

-.. ııııe . tof bölgeı:;inde Amanlar Alosyan adalarmı hala elle-
etttıek DUfus 1şlerini tehlikeli bir şekilde ilerl; rind~ tutma!arı başka her 
ti,i ~ llzere Mülkiye me!l'e devam ediyorlar. haugi hedeften ziyade Si-

' llliıe · ehrnet Ali dün Bu ilermenia buaün biraz birya ve Kamçatkaya sal-
lil\11it\~elrn. ·.ıDtir. h • d k · · b" h l k 
"" "" iZ\ az.ılır 1' g bi gö Untiyor ırma 1çın ır azır ı 

~tirıeRıb~. görUlen lü Fakat bu dur,.klama Rus mahiyetinde sanılmaktadır. 
ı iıler nufus daire- mukıtvemetinin şiddetinden 
·ulh c. Cürnhuriyet dt -"'l Al ·~u1ı:ı"r E>1 , manların biraz ne 

:~ Nur~~ğ~~~. koy- fe& almak isteyişlerinden Savaşlar devam ediyor 
Çekr . u ürUne oJsa gerektir. Lo drn 19 A A.- Salfi-

~t.ı ll<lliy ırnıışti. Hir ta Al 
~ ccıl'r~' hıhk katma man taarruzunun hiyetli mahfı lere göre, Mı 
ttli~· ~eo M .. ,.... sıklet merkezı· sırdaki savaşların uaşlıcu-
L vı de '. u n.1ye h 

~ ııtır. leltışlerini ya- Moskova 20 A.A.- sı merkez C'"P asinde ol-
~l,d. A.~m_an tdrruzunun ağır muştur. Almanların l{um-

1~6 R yukU k yat tepesini almak için mu 
~i"·ı eis mua ve sı let merkezini '' t Kafk azzam !!ay·etler sarfet~iği-~L .''ifa ett· . asyanıu şimal çevre- ..... 
ı. "''1ıye u 1 sı.nde~'i savaşlur t,.şkil e- ne bakılırsa burası mihver 
'
1 

" ı ''eis nıuav· · dıyor· Al için önemli bir nokta teş-Qı aı h .. . ını manlar durmadan 
\'()klu~ uausı ııleri- tak~iye almakta ve sayı- kil etmektedir. ltalyan rad 
"1: itstı~ndan istifa et- ca uatünlüğü muhafaza et- yosu dün akşamki neşri ya 

._ t. il8ı kabul tdil- me~tedirler. liuna ra~mtın tında lngilizlerin Mihver 
,.dıl\'\ çetın savaşlar olınakt d'" müdafaa hatlarma nüfuı 
~~'tı~"erıler Ce. man ilerleyişı bazı ooakta~ş .e.t-ıııtiğ_·_n_i .b.ild·i-rm...,.iş•ti-r. __ _ 
~lı ••lrt tetekk·· .. larda durdurulmuş hulun- rıt'j çevresınde Alman iler 
~ ıtniy • uru maktadır. l~yişinin durdurulmuş ol-
e~fiıt" eden U:uru Vo · duğll anlaşılmsktadır. Dilş 
~· 'Urd roneJ taarruz 

'lle 15 ı?Iseve1ıler man bazı noktalarda mü 
t....lt. Cemi .hra bağış-. durdurulmuş dııfaaya çekilmiştir. Hir 
-,.ı.ı.Ur Set • kendı"sı·- "'- Moskova 20 A.A.- k - .. V 

'" ' U" h aç gun once oronujin 
etmektedir. P ede.ı gelen en son şimali de başhyarı şiddetli 

haberlere göre, Voro- savaşlar devam et.liyor. 

-- - ........ 

Hl k J .. U 

Vililyet Makaınmr},m: 
Sıyı 2-163658 
Toprak mahsulleri ofisi hububat nıübaynn fıatlnrı 

hakkında Koordinasyon heyeti l{ "isliğinin 15 7 -942 
tnrihli ve 1-L'69 s..ıyılı lezkeresile teklif olunan ili
şik K. 365 sayılı kar:ırın meriyete konulması lcnt 
Vekilleri Heyetinin 15 7- 942 taı·ihli toplantısın
da kabul olunmuştur. 

Heislcii!nh ur 
ismet İnönü 

Dahiliye V. .Milli i\I. V. Adliye V. Baş•:'!ki' 
A.F. T11zcr A.H.Artıınkal 1 l Menemenci Ş.Saracoğlu 

H·,riciyeV. \taliye V. Gümrük lnh. V. Zıraat V. 
Ş. araçoğtu F. Ağrah Hair Karııdeniz S.H.Hatiboğlu 
Mürınk.ılat V. Ticaret V. Maarif V. Nafıa V. 
F. Engin Behçet Uz H.Ali 'I'. iicJl A.F.Ceb380y 
iktisat V. S. lç.~ t. Vekili 
Sırrı Day H. Ali Alataş 

Kabul Tarihi Neşir tarihi 
15-7-942 17-7-942 

K. 
365 

2- 18638 Munıaralı kararnameye ek 
Madde 1- Toprak mahsulleri ofü:inin iştigal mev 

zularmda bulunan buğday, çavdar, mahlut,m1sır, arpa 
yulaf ve akdarı memleket dahilinde Toprak Mahsulle 
ri ofisi Ticaret Vekllletince ofis ··namına mübayaa
ya mezun kıhnacık mües.eseler teşekki\ller veya şa
hıslar tarcıfından aşağıda (ı.ı)ve(b)bentlerinde ve ikinci
maddede yaz\lı fiat vasıf ve ŞJrtlar dahilinde satına 
lınır. 

A)Satın alınacak olun hububatın fiatları,cinsleri, ki 
losu kuruş. 1. buğday 20 k. 2 Çavdar15 k. 3 Meh
lut 16 k. 4 Mısır 16 k. 5 Arp:ı 15 k. 6 Yulaf 16 k. 
7 Akdarı 15 kuruş bu f ıatl tr müstahı;ilden müuayaa 
fiallarıdır. 

B) Satın a'rnacak olan hububatın vasıfları Buğda 
ym vusıfları satın alınabilme şartların haiz olup yilz
de 5 ten fazla çavdar yüz le beşbm fazla ecn·ebi 
maddesi bulu'lmıyan hr!kto1itre vez'lı 78 kilogram
dan aşağı olmıyvn buğdayhırdır 

2. Ç9vd3rm vasıfları satın alınabilmo şartlarına ha 
iz olup ecnebj maddesi vüzde 5 ten buğdaydan t(ayri 
uulu maddesi yüz:le 5 t:::n fazla olrnıyııq ve hekto· 
lilre vezni 70 kilogram veya daha yukarı bulunan 
çavdarlardır. 

3 Mahlıı'un vasıflan salın alınabilme şaıtlar.m ha 
iz olup yüzde 5 ten fazla ecnebi madde ihtiva et
miyeıı hektolitra vezni 70 kilogram ve daha yukarı 
olmı ve içerisinde yüzde 40 b.ı yiizd"' 50 a kadar 
sair bubublt bulunan buğdayldrdıi·. 

4. Mısırın vasıfldrı sutm ulınabılnı., Ş'ffllarım ha
iz olup ecnebi maddesi yüzde 5 t .. ıı f:.ızlu bulunmı· 
yarı mısırlardır 

5. Arpanın vasıfları satmalma şartlarını hniz olan 
(Sn) feyı çeviı iniz) -=· ,. ~ ~tılJ---CJW!IP5:ıil!lii! :;:;~~M~a:.-..ı. 

SON DAKıKA B lskı gevşemedi 

Al ı 
l l\1oskova 20 A. ı\. -m a 0 af Höyter aj msı bildiriyor: 

Hus cephesinde Alman bas 

R t f V kısmın gevşediğine J1ir 
OS 0 Ve 0- henüz Lir belirti . yoktur. 

• · f · ı Sa uış san derece~ ddetlen 
ronene11 geç 1 er miş ve genişlemiştir. ou ... 

1 
Vışi 20 A.A.- Alman 1 rumun vt·ham ... ti gittikçe 

radyosunun verdiği haber artmaktaJır 
le re göre, Alman ordusu -~So_ı_ı -ge-=1.;:;.eı-1 -:-h-a~be-r-=--ıe"""r"""e"'""g_ö __ _ 

Vııroneji geçerek durmı:ı- re Alman kıtaiarı Roslofu 
• dan ileri yürüyüşiine de- da geçerek ilerlemektedir~ 

vem ediyor. ler. 



Sayfa-2-- YENlGtlN / e-~~~~~~~~~~::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~ 1 

Fransada ne- Evlenme 1 ilan incir ve üzüm mahsulü salı? 
1 1 ? \ Bayan Fahriye Urgıı ile li· \ ı· k d ı· er o uyar. C!.lrt't odası haşkutibi Fuad s en erun cra me-

Grenobilde Pefen Türkayııı evloıl'n., düğii mur\uğundan 
nii evvelki akşanı Turizm lskeııdeı·unuıı Yenişehir 

a\eyhinde nÜma· ole li ball'!t>S
0

1n·1e v,·1ı11lr111Q- l d ~ u " t " muha\ esin eıı . e\im Ma-
yi şler lır. il ve yuktırı nergiz\\k kii-

Londra 19 A.1\.-lföy· Beden Terbiyesi yünden Melın~et oğlu Mus-
ler <!j msı bildiriyor: Bura tafa Ç1blak ve Halil Altu-
daki hür Frı:m81Z mahfılle m Ü kellefleri ne: mly eşi lledriyeııin şayıan 
rine gelen haberlere göre, 

23 
mutasarrıf oldukları Piı iııı~ tenımuz perşeınbe ~ 

14 temmuz günü .Fransa- lik kö1ürde vaki (1500) li 
da Greııoblde sokak çar- gecesi Hat:ıyın L\nııv.ı~ana illlakı d >layısi e ga~ı;\ik ra muhammen kıymetinJt"\ 

Muhammt>n 
bc<le\i Cinsi 
L\ra t.,.ı-. 

8 80 taze iir.ü rn 
45 25 ,, rncır 

54 105 YekQa 

nıiktarı 

Kıla Kr. 
176 5 
9 \5 5 

l\1ağaracık küyiinte rnf'lı Ok 

mıştır. 

İhale 22 7 942 çarş .. mba 
pılacaktır. Talip olanlaı tn ° 0 

likte müracaatları. 
pışınaları olıııuştur. :Mey- tarafından f_,nerahyı y.ıpı -416· parsel o. lu tarlanm 
danlıklnra l<. planan halk tacakiır. lskenderun sulh hukuk 
makineli tüfek ateşile da Haıırlıklcir hir gün ev muhkamesiuce l>ilmüzaye-
ğıtılmıştır. 100 bin kişi vel yapılacağından tıutün de satılmak suretile şiiyu-
sokakları dolaşarak "ya~a Bedeu Terbiyesi mükellef- u.ıun iz ılesine karar veril-

Yiyecek ve yakacak 
Hatay Gümrük ~1uhafaza Taburu 

Komisyonundan 
l'nhmini muvakkat sıo cüınlıuriyet, Kahrolsun lerinin Beden Terbiyesi Böl miş olduğundan 18 8 942 

l'eteıı, siHlh ve ekmek is ge binasmda \'.arş uıba tarihine müsadif salı günü 
teriz,, diye bağırmış, as· günü öğleder. sonra saat saat 11 den 12 ye kadar 
kerler polisler ve halk ara 7 de hazır bu\unmuhırı i- icra dairesinde yapılacak 
sındu çarpışmalar olmuştur. lfiu olunur. olun tıiı·inci arılı:rnada iş-

Göring vazifesinden ilan bu tarlalar muhammen kıy 
1 

metin °{ 75 ini bulmak şar 
ayrı mış Vakıflar m ildürlüğünden tile en farzla urttır a nu iha 

Zürih 19 A.A.- Bu- Belediye hududu dahilinde 
D l

. I'il ü ı · k.. le edil cekJve böyle bir 
raya gelen haberlere göre ve d ıyau ve · r ş i..ı o 

d 1 fi 
·d bedel elde edilmediği tak-

Hitler Mareşal~. Göringi yün e va \ı ar ı aresine ait 
t l 942 l 11 dirde son art•ıranın taah-

Alman Hava Mareşellığın- zey un arın ına lRU fırt 
5 gu··n mild0 t\e temJ;t ed'ıl hüdü baki kalmak şartile 

dan alını~ ve yerine Ges- y ' -m•Qt"ır ltı 0 lesı· 21/7 942 g" satıQ on nün temdit ediJe-
tapo ttşkilatı reisi Hiı.o 1

" • ,_. ı u- " !'io 

leri tayin etmiştir. Mare- nüne raslyan salı güuü sa- rek 28 81942 lHrihine mü 
şal Göring- cephede bir at 15 de vakıflar :idaresin- sadır cuma günü ayni saat 

d 
· l ,.. d · le icra eeilec~k olan ikin-

Alman hava birliğine ku- e ıcra o unacagın un ıs-mıında etmek iizere Rus- tekli\erin mi racautları ilan ci arttırmada en çok arlh 
1 

ranm ü1ı:rine bırakılacak 
yaya g~decektir. o unur tır. 

ecnebi maddfsi yüzde 5 te ı unlu maddeısi yUde Sten 
fazla olmıyan ve Hektolitre vezn• 61 kilogram ve da 
ha yukarı olan arpalardır. 

6. Yulu:m vasıfları satınalma şartlarını haiz olup 
ecnebi maddesi yi•zde j ten unlu maddesi yüzde 5 
ten fazla olmıyan ye hektolitre vezni 61 kilogram 
VP. d\ıa yukarı vasıflardır. . 
7 .A kdarının vasıfları satın alınabilme şartlarını haiz 
olup ecnebi maddesi yüz.Je 5 ten fuz.la hulunmıyan 

Akdarılardır. 
MadJe 2- Birinci maddenin A lıendiı de yuzılı fi-

ntlar 2 -15365 No lu ktıra,..namesıle meri'yeı: mevkii· 
ne konuluşu 366 sayılı kararın sekizinci maddesi 
mucibince T enet ve Ziraat Vekfi\,-tlerince müşteı-e
k<'n yııpılaı~ak bir talimatnc;me ile tayin edilecek müd-
detltr zarfında lest'miediln esi Jnz m gelen hububatın 
azami füıtlarıdır. Ticaret ve . Ziraat Vekiilelleri 
arasmdu viUiyetler için has ıd mev8im terine nazaran 
tayin edilecek olan müddet'er zıırf111cle toprak malı 
sulleri Ofisiuin veya' Ofis namına Ticaret Vekaletince 
memur kılınacak müessese, teşkil ve şnhısların alım 
teşki atma; teslim edilmiyt>n hububat aşnğıdu yazılı 
tenzilatlı fiatlnrJa mubayaa olunur. Hububatın cinsle· 
ri, tenzilatlı fiatları kilosu kuruş .1. Buğdayın kilosu 
10-00 2· çqvdarın kilosu 7-5J 3. nıahuHun kilosu 8 
kuruş 4. Mısırın kilosu 8 kuruş 5. arpanın k Hosu 
7·50 6. yulaf 7-50 kuruş 7. Akdarı 7·50 kuruş. 

Bu baptaki arttırma şart 
namesi ilRtı tarihinden iti
baren herk~sin görebilme 
si için qairemizde 407No. 
ile uçık bulundurulacak ve 
nıüz ıyedeye istir fil< eden
lerden muhammen kıyme
tin ~o 7 buçuğu nisbednde 
pey akçası alınacalcbr. Gös 
terilen günde arttırmaya 

girenler bu baptaki şart
nameyi okumuş ve lilzum 
lu ma1Qmatı alarak bunla 
rı tamamen kabul E:tnıiş 
addedilecektir. İşbu ~ayri
menkuller iizerine bir bak 
iddiasında bulunanlnnn ilfüı 
hırihinden itibaren (15) gün 
içinde evrakı m tisbitelerile 
birlikte dairemize mürnca 
atları icab~der. Aksi halde 
hakları tapu s'rillile sabit 
olmayan alacaklılarladiğer 
alnkadarlar satış bedeli pay 
Jaş•nasından hariç bırakı
hrhır. Talip olanların mu
ayyen gün ve :Saatlerde 
memuriyetimize müracaat
ları ilfin olnnur. 

miktan. tutan. t~minalı. . ... ~e ~1 
Cinsi Kilo Lil'a. Lin.ı. lhııle gu''1~ 8:ıııl· 
Koyun eti39JUO 42900 3218 4-8-9-12 s:ı 
Sığır ve ıa 
erkeç ke· ıı.s:ıı:ıl· 11 
çi eti 39000 19500 1463 4-8-942 6

,
3 s:~ıl·( 

Odun 933000 17727 133J 5 8 942 yır· 5ıııı1 
Kuru ot.22 000 198JO 1485 5-8-942 <;af· 
(Tel balyah)(dökme halinde 
oluı·sa beher kilosunun mıı
ham nen fiatı 0) kuruştur.) 
Saman 171000 9405 706 

S[lııl l 
6-8-942 per· 

(dökme)(Ualya halinch:ı beher 
ki•osumın muhammen fiatı· 
(7) kuruştur.) [{ııtaıJ1 ) 

1-Yukarıda cins VH miktan yazıll b"ş e~sill~ 
ceek ve ~ akacı:ık maddesi k· pah zıırf1~_001is} 0 
kolllllmuştur. Eksiltme tabur satın alı118 ~ ·~ 
da yapılacakhr. . ııt ıtl 1 

2-Tahmini tutarları v~ muvairkat terrı100dıJ 1 
laı ile eksiltmenin gün ve saatleri biz ıladrı ~öriJ 
rilmiştir. Şartnameleri hergfüı komisyon 

1 1 

1 
ı . .. ~ 
ır. b.f S;o' 
3-lsteklileriıı ihale gün ve sa!!.tintıeıı ~ \a'(11r 

velin~ kad. r teklif mektuplarını komisyon ,,ı.ıoi ~\ 
4- -Kuru ut ve samana ait bılcürnle k~t ıtJ 11~1 

ve vergil,.rlet a'lhhtidü ı ıfı.ısıdrhn müt~vel.b.1ıe 0 • 
ve sair masraflar tevsik edilın~k ş:ırtılP- ,

1 rıod~ 
üzerinden ınüteahh"dıuf' uyrıca tabur tıı~5,......sJ 1 
neceği. 16-20- ı~d f 

Bı::t"' Satılık motör Dörtyol ... "def1' . l;gırı '1 \ 

5,75 LmpQrial 1 ogiliz mar 
kalı motör satılacaktır. 

Sahibi: Antakyada A vu

kat l\lehmet Cen•p 

reıs · ·tıiııC 
> • • uılJCI tı; 1 roıesı J{tı:ı9 ~ 

rılacak oıun 0 ıııf'I 
kezi sular1'l 3 5

1 ı; ~.e; 
1 ra ı f. 

nın 2)00 
1 ·:ıP11 1ı 

İcara verilecek emta k deli kısrrıı ~'tl ~o" 
Jile eksill~·~s tefl

1 ı 
tur. lhalesı .. il ,~9 V dkıflar l\lüdürlüğündeıı: 

. goıı ı 
curnartes• 'iılle·" 

eıJC' ·( e' 
Beledıye ~e?ı ~ 

Pılacakttf· . 116r111 
. ıı f't ıı 

şartname~ııdiSe f11 
yenler Hp,,e (llııı• 

sinde he~ ~8ııl '
1 

ıer. 'falıP ı;!J 

1 "ü t 15t k fi a ynzılı evra\·" ;.ı 8 il 1 
0
rru il Saa e Va 1 ar u '"' ~11 ,ı 

id resinde icra oiuaaca- mezkiır gu tı 11 

5üveydiyö ııuhiyesiue 
bağlı CüJf.yde köyünde 
deniz kenarın la şeyh Hı
dır vıtkfındarı kumluk t&r 

la ile ;dyaret etrafmdaki 
odale.nn üç sanelik icarları 
açık arttırmaya ~ıkurılnıış
tır. ihalesi 21-7- 942 

'fJ 
ğmdon istelclilerin mül'll- nunun tar~ cOıt1 i\ladde 3- Biı inci muddenin U bendinde yaz1iı ev

safın sonunda olan buğday çavdar, rnahh.rt, mısır, 
urp:ı, yulaf ve akdarı fiat\arından 3491 1'o lıı kn 
mınuıı ikinci rnaddesitıin A bendinin bOn fıkrası hü
lcı.irnlerine tevfikan Toprak .Mahsulü Ofisince kabul 
edilecek esaslar dairesinde ten:r.ilat yapılır. 

Kum ihz arı caatları illln olunur. B .. lediye ~~ıJ olli 

V
"l:\ t ıı..t k d 14, 17 ,20 ac:.ıat' arJ l ı,to( 
ı uye lnfl amın an: D ~ 

1 -Siiveydiye yoluna kum ları:-ıa veyahut da bu işin ~ p.~se 

__ M_udde 4- işbu kararın yürürlüğe girdiğı tarihe 
kadar eski fiatlar üzerinde mubayaa edilmiş bulunan 
942 mahsulü hububat bedelleri bu knramıırııe ile ka 
bul t1dilen fiatlur üzerinden ödenecektir. 

Madde 5-- 2-156H8 No tu kararnamenin alıma tu
uHük eden htikUmleri mülgadır. 

Mııdd .. 6- lşl>u kanır nrşri tarihinden itibaren 
weri'dir. 

ihzarı p:.ızarliğa konulmuş- eh'i bulundukların 1 dair Rahn'l' 111tl ~ 
tur. vesuik ibraz rlmcleri ve Haslllı~r\~,(~ 

2. Muhammen bedeli i\k teminat ııkçnsıııı birlik cno1ıı 1
1
) cnr e 1 t 

(900) liradır. te getirmeleri lazımdır: nıuuyeo. ı.ııı 
3 - Bu işe uit şartuu'ne 5 - Puzarhğm 28 Tem- hergiiO (iti 

Duimi Encümende göriile- muz 942 sah günü sa:ıt 16 __.--......-- . ·ııl \~ 
bilir. l da Vilayet Daimi Encüme İ Ng!f;~11~~ 

4 - Taliplerin Ticaret \ uinde ytıpılacağı ilan olu- v c.ı:ı.P, f\1Jll..,.. 
Odasında kay&llı bulunduk 'nur. 1 ~J 


