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li
l)el•Sl• Deten SUllUn kazan /ardan Üs is- Almanlara ateş 
"- ~ı d püskürüyor 

lğl muvaf- tememis Moskov.ı 26 A. A. -

11 11~S~si bir tayyare İ/e fakı·qeff~>r Bükreş radyosunun "Pravda" gazetesi neşret· 
lVl l l / Ş j 1: •• '-' tiği bir başmakalede Al • 
S"' b~ e 1nOnÜn e şah- BÜYÜK HARBiN ARI verdiği haber Lorı· manyaya şiddetle hücum 

1ı1 A~kı,• ~r mesaj gönderdi F'iii~~iD~L~~~d'ıA· dr:~:d;.a!~o~~ı;::_or cde~elı-cdi~:rıi~! ~Almanya 
ı:ı eşen hu ? A.A.- Fransız Nazırlarından Benva KAZANÇ Salahiyettar lngiliz kay " aramtzdaki adcoıi tecavüz 
l.)env ıusı b' B ı· 26 A Al b R . . ' Mto'ş~ ır 1&yyare ile Ankaraya gelmiştir. er ın .A.- · naklırından bildiriliyor : paktını iblil oderek ize 
'1 sıcijınb l Fransa Devlet Reisi Mareşal Petenin man resmi .tebliği: Şark Büheş Radyosunda tecavüz~ geçti. Bu Faşist 

A k"' d ;llnünel.şZahsdemesajbını lh•armildir. cephesinde Sovyet Rus· Rusyanm Türkiyeden ken eşkiyasım mutlaka mağlQp "'1. yaya karşı \'apılan ' kara diıine Boğazlar ınıntaka • edeceğiz. Harbi biz iıte • 
ve hava harekatını .• ~ me· sında uazı üsler vermesini medik, onlar bize cebren 
todlu bir tanda devam istediği hakkmdaki haber kabul ettirdı ler. g e 1h ı•m • b t t <-lti~i ve l u harekat ne· tama mile yalandır. Lon • Çok kudretli olan Kızıl G .• ı.ı lZ a l ticesinde geniş mikyasta dradaki Sovyet sefiri Mı· ordunun ne demek oldu· 

• e hl l 11 z b • f ·ı . tabiyevi muvaffakiyetlerio yiski ile lngiıiz Hariciye ğunu onlara yıldırım dar-
'lok n l r 0 rp l J e mz şimdiden beı;rdiğini bil· Nazırı Etlen arasında yapı besile göstereceğiz. Hain 
6 SQ 111.0lJ dirmektedir. ları son konferanstı, Bük düşmanı yenmek ve Alman, .. 
0.ltı"' 

1 
lna mz Çarparak. Berlin 26 A.A.- Al· re; radyosu May\skinin sürülerini hudut haricine 

gz tlakkznda hükumet man Aiassının harp hare· Türkiyenin Rusyayı üsler tttmak için bütün Sovyet 
l Çe f hk k katı hakkındı verdiği ha· terketmesi iç;n logiluue· milletleri tek bir iosan gi-
85 Yoı .Q i at yapılıyor berlere göre, Alman o:-· nin Türkiye üzerinde taz· bi ayağa kalkmıştır. Dava 

A '·Udan. kurtulan 50 kişi Mer· dusunun kızılordııya karşı yik icrasına Edeni ikna mız haklıdır. Düşman ezi-
" ~ k ld elJe ettiği ilk muvaJfaki etmiş old ığunu söylemiş- lecektir. Zaferi biz kua· 

ttkt~ 't' 27 sıne çı arı 1 yetler şöyle hülasa edilebil ti. Bükreş radyoıunun bu nazağız. • 
llıaaıt ttllliş 01~· t.· - Mersinden Iskenderiyere ha· mektedir: hab!rinde en ufak bir bı Sut·ı·gedekı• 
~e ~f >'old b urk bandırah " Refah " vapuru 1-K•zılordu bütün kikat şemmesi bulun:nadı· 

34tıd lllırıirı · ~ atmıştır. b b d .FRANSlZ KU.\ılANDAN· 
bir 

1
•1 ite MÇın~e bulunan 185 yolcuctan SO ki şi iki cc-p e oyunca ricat el• ğı Londra -la beyan e il· _ 

V
111&h. ersıne k o· . mektedir. m•ktedir _- LARl ''DAN DÖRDÜ 
•p '41lnın k l çı mı şhr. ığerlerınden daha - · ~rı, ç Utun bir U;lu ı_nuş olduğu zannedilmektedir. 2- llk gü~den itibı· Alman asker ii DEGlŞTIRILDI 

hpllı ~rPtlta\c rn or~ılle~mi batırıldığı, )'oksa bir ma• rerı Rus ordusu ağır bir Vişi 26 ~A.A.- Ofi 
..... ladır 1 attıgı hakkında hükumet tabt...ikat mağlubiyete uğramış v~ Lerı· lsveçt en Fransll .ıjınsı ;un lstanbuı 
'-----·•. ı ·açb· z m n Al d muhabirinin bildirdı~ine 
-ll ···-------trı __ b _______ - . ır a a man or u .. r: ı·nıandı·gaga 6 sunu durduramamıştır. C ı göre, Vişi hü6'umeti Suri· er Q k ı • 3 - Alırın bava kuv· yedeki Fransa~ ordusu ltu n ger f vdlt..ri düşmaıı hava kuv· geçiyor /ar mandantarmdan dört Ge· 11la/l veıl:'rine karşı münakaşa .. ~ nerah ı azledildiğini ve Su· .\-eh . Q r pazarı götürmez bar ustünlük te· lSVEÇ HUt<U.v1E fl riyede buluna. ı 15t> k.dar 

~,- ._ BUNA MUVAFAKAT Alman ve lt-ılyanlann b· 
' l h"llı • mm etmiştir. ••ılzde b • b l 4 F ı · F 1 d ETTl .tahbulıı gelaı.ş oıduklarııu 
h.,. tr ŞU e OÇl - - aa ıyet ın an ,. Stokbolm 26 A.A.·-lı ••<Qszh k ya hududu boyunca da baş bildirnektedir. 

S '1'b •ıQ tl F d• lsveç Parla Ti entosunun 
llıtıttb(!t aldığa rar~Vef l lamışlır. gizli celsesindeı sonra SON DAKiKA 

Prtl 'r.ık ınıza gör - --:- 5 S t d -
'ç '"ı ti Yerıi e nın Antakyada "açılmasını - ovye or usu neşre lilen rosmi bir teb· Şanı_bombar-
l! ~-~ k 'lbYda t1· rrıallar muvafık görm Jştür. • hiçbir yerde Almıın aske liğ, Alman hükumetinin 

lıı~~\ı·lı~:·rını v·;rrrı~şut~e Şubdenin en kıs~ bir rinin seviyesine çıkamamış talebı üz~rine AlmcUl kata dıman edildi 
d. '~ . tetkik ır. zaman a 8Çllarak faaliye· tır. larmm üanimarkadan ge· 
ıtı~r liL U~cr" u .. atta Lu. te geçmesi için İcab eden Her iki tarafta milyon lerek 1.sveç topraklarından 40 ÖLÜ BlRÇOı< YA · 

•4 b "tıı ·-.uın M" h k u ' l V R Ulu şchrj ..... · u aznh lara başla•ımak lardan ruürekkep ordular :7c~çip finlanJiyaya gitme· "Aı. A 
U n:q ._ ... ıze 1 .. . o- AA R"' t1ılld llıurn ~~l~dır. ge · u.z:reJır. Pazurın bir şul>e karşı karşıya çarpışmakta· lerine lsveç hükumetinin Kudüs 27 · • - oy· 

\i~ ' v~ lldur 
1 1 

sının Ha tayda açılması mu dır. Uu k-ldar muazzam müsaade eltiğiui bildir· terin hususi muhabirinden 
• \}ltı 1.1\\Scbriın;z.ds:ct>qde lıal:kaktır ki çok htydah orduların çarpışması tarih Alman tayyareleri ,fün Şa ( ·qı-ci ırıh.u e tel- olaca'- ve b "" .. k b" ., t• miştir. Bu geçiş, lsveç hü b 1 ··• ş K uy t ·· ··· · t" V ı mın en ka1-balı1' ir maha Ve b u ar ı.ı ı· e goruıme .mş ır. ı na kCımetinin iıtiklal ve hür- i-

(ltt\ ll)ıSp şu e· yacı karşılıyacakhr · şehri Almanların elin ele· riyetine asla dokunmaya· lcıi olan Babtumayı bom• 
,5lt-t\ .. 'lJe11ler . t.. . dir. bardıman etmiştir. 40 ölü 

''d·i'tııı,,\l ~1Zbir G ·Cem19e llÇln ~cakhr. ve Lirçok yarah vardır.Sa· 
k1.crıç~ıtııı, :1 Yctıe b b ardeoparti terhp ettilu.r ALM t NYA NlÇIN ıahattin Eyyubı türbeıi ile 

r Ctılll·~o,~ ~ a er 1 . ~· RUS YA lLt. HAR FlNLANDIY ANIN VAZI· t.mOvi camiine c.le bomba· 
bir ~ 'llli;t. Y~.iunevver k~ardenpar!i mevsimin en BEDlYOR YETI TAVAZL.kl ETfl (ar düşmü~, büy~k bir yan 
ttıitl '•(je Ctı nı 'lllseve11• 

1 ar,en nt:zıh ve o nisbet Bı:arlin 27 .A.A -Sov· Berlin 26 .A.A- A.l· k. 
Şu~~!.l1ıı-. ~'tti ctfa~tine ~e eğlenceli bir balosu o , yet.Jevletinin müıtakbel ~ek man hariciye ne-zaretirıde !~nri~~ ~~;~~kili Halit A· 
hrı, ~ Sok~Yırı vttıp et. <lllC<lklır. Bunun için icabe linin ne olacağm;t <lair 10 gaz~tecilerin sualine ŞU ce• zım lm hareketi vahşiytt· 
il: \l c4cbbu c~'''cr 'blı111iz.. en hazırhkl11ra başlan· rulan su .. llare Alman ·ı . 1· ııe b"ır hareket olarak tav 
l\,btlllınır au bi ..... u ha. lllıı;; ve bir komite teşkil ,_. vap ven mış ı·: 
:ılln ~illan' l ·Ci,,d••&ye 11j. olunnıuştur. hariciye naı.arctiode cevap "Finlaudiyauuı vaziye· sif eylemi~tir. Bu Alman 
uı., t 'loh lltlc tııparti Biletler bu günd•n iti verilmemiştir. ti tavazuh etmiştir. Ruslar boınbardım\nı Araplaıın 
''ltlıcylllu~ '>''k 0bduau. ~ar en satışa \;lkarıla~aktır Yalnız şurası tebarüz dört defa Fin topraklan• gazabını arttırmıştır. Sım 
'*Qd.: 'li l\.aurıüııu astığı b~em eğlent'eli ve nezih ettirllmiştir ki Alm!lnya na tecavüı:: ettiklerinden da bulunmakta olan Geae 

~~t\\cc Q"''iı b bbk. dr ge~e geçirmek ve hem k" om ünizme karşı harp et· Finlandiya ordusu Alman • ral Dügol bo.nbardımnn· 
ektir 6 Çe. e falurlerimize yardım mektedir. Ve bu muhttre · orduııunun ynnrnda toprak- lardan zarar görenlere 

' ktmek gibi iki güıel fırsatı be Ru milletine karşı de· tarının müdafaası için taa· dağıtılmak üzere 1000 ln 
açırmamak lazımdır. gildir. ruıa geçmiştir, giliı linıı teberrü _etıuiıtir! 



GOn aşırı ; 

Bolluk 
Bclluk, bolluk, bolluk !.. 
Bütün vatandaşların 

iktisad: vaziyetimizi sem· 
bollaştıran, reel bir ifade 

Jşekline sokan bu kelimeyi 
çekinnıeden, şüphe etme • 
den her zaman ve mekan 
da bol bol nakaratlaşlıra· 
rak .söylemek mecbunye· 
tinde olduklarını bilmem 
tekrar etmeğe lüzum var 
mı ·~ 

Zira çarşılarımıza ah· 
lan bir nazar, paıorlarımı 
zu hrlatılsn bir bakış ihti 
yarsız olar k bakan ve 
nazu atanın dudaklann • 
darı bu kelimeyi sıralaya • 
'"k döktürmesin imkanı 
yok! 

Dükkanlar mevsimin 
bütün seb:ıe ve meyvaluı 
m, pazarlar her türlü y ye· 
ceği eksıksiz olaral küme 
lemiş, dizmiş, toprak bü • 
tün kabiliyetlerini kullana 
rak onları takviye etmekle 
meıgul ! 

Bir taraf tan koca tar· 
.,lalarda oraklar salıanıyor, 
tırpanlar dalıyor, harman 
lar bütün enerjıleri ni se.r· 
fedreek bu bitmiycm hare 
keti çuvallarda maddeleşti 
riyorlar. 

Diğer taraftan aevlet, 
~etinden gelen biltün yardı 
mı yaparak, her türlü f e • 
dakarhğa katlanarak mem 
leket iktisadıyatını kökleş• 
tiren yeni mahsulü bitip 
tükenmek bilmiyen çokluk 
lamı ıçerisine ula~tır:ııaya 

çalışıyor. 

Koca duııyada yer İş· 
gal eden beşerin mühim 
bır kısmı vesıka dt:nilen 
anide anahtarlurıle 50 gram 
lık ekmeği, ıştab kaçıran 
beygir etini elde edinc-,ye 
katlar .ılnının d-ımırı çat· 
lar, yumurtaya hasret çe· 
kerken; sebzeyi m ~yvayı 
ölürcesine Özleyip bc1yva· 
nat bahçelerindeki m:ıhluk· 
lara diş bilerken biz n::den 
bulıcadar bolluk içerisinde 
yüzüyoruz ? 

Sebebi gayet basit ! 
fakat bir bac;ıtlık ki crncoık 
Turk ü ve Türklüğü anla • 
dıktttn sunra ort ya ç kar. 

Bızi bolluk içerisin e 
yıiıdLirten, en uf ak bir gı 
da madd~sine ile ihtiyaç 
hiasottirlmeden refahla ya· 
şa tau sebep: Hıtlere biz. 
den bahsederken takdirkar 
bir lisan kullanmasını le 11in 
eden, Musoliniye "' Turk· 
Jaltı dıima do t kalaca · 
ğız " cümlesini ~öyleten, 
Ruzvelte bizi öydürte11, 
Çörçıle büyük gösterten, 

Darlanı zaval!ıla~tıraıı ve 
ııih ayet berkeıin sempati· 
sini kazanmamızı icap el• 
tiren yüksek, dürüst ve 
bitaraf sıyasetimiz.Jir. 

Tutluiumuı. yolu bırak 

g 

Köprü başında güzel bir 
meqdanlık açılacıık 

Bunun için bir kıstm dükkanların is .. 
timlak edilerek yakılmas: kararlaştırıldl 

Belediye şehrin metba ·ı v~ri~en k.ar~r ~lakadarl~ra 
!indeki Köprü başında ye tebhğ edılmıştır. Bu duk· 
ni şehir planına uygun kanlar ~n ço~ 15 güne ka 
güzel bir meydanlık vücu dar tablıye edılerek yıktı· 
de gctirmeğe karar ver • rılaca~hr · _ .. 
miş ve bu kararın tatbika Dığ~r taraftan kopru· 
tma başlanması takarrür nün sağ tarafında ve gene; 

ı . t' ilk 1• . olarak lik kışlasına giden cadde ey emış ır. ş .. . d k' y ld .. 
k .. .. .. 1 t f d ve uzerın e ı ı ız otelının 

oApruknun sok hara ~n ak yakınmdaki barakaların 
" n ara • a vesıne a• d . . IAk d'I k k ı 
<lar olan dükkanların istim 8 15~1~ a l&ek ıderel ayıteıb 

. . ması ıçm a a a ar ar 
lak edilerek yıkılması ıçm 

1
. t ı t 

Yeni demir 
yollarımız 

IRAN VE IRAKA DOG· 
RU iNŞAATA BAŞ· 

LANDI 
Ankara 'l4-, Nafıa,Ve• 

kaleli lr"k ve Iran halları 
üzerindeki faaliyetine mun 
tazaman devtm etmektedir 
V ekalelleu L,u husu:ta v~· 
rilen mi\lumata -nazaran 
lran hattı üzerinde Palo· 
dan Çapakı;ur karşısuıda
daki Bingöl vilayeti mer· 
kezine kadar olan 64 kilo· 
metrdik hat bu günlerde 
münakasaya konulacaaktır. 
Bu SJretle, Elaıiğden iti· 
J:.aren 130 kilometrt: dahi· 
linde faaliyete geçilmiı bu· 
l Jnmaktadır. 

Diğer taraf lan Diyar· 
ba• hattanda bu s~ne son 
larm ğru Bı:.ınilden 
itıbıır ·ıı ::>iird'e doğru ray 
ferşiya llii başlanacak ve 
bu faaliyc~ _ ay içinde ik· 
mal olunucal:.\ır. 

MUl..iLı\D :\ Ze.LZ€.LE 
DEVAM ED1YQ,{ 
Muğla 26 .A .A- Dun 

. sabaha kar~ı bir haftadan 
beri his edaen sanmıtıla· 
rın en şiddetlis. olmuştur. 
K 113RISLlLARlN HAVA 
KURUMUNA TEBERRÜ· 

LERl 
Ankara 26 .A.A-Kıb 

ru ahalisi Türk Hava K·ı· 
romuna ilci bin lira teber· 
rüde bulunmuşlardır. 

Ankara polis kol· 
lejinc talıebe Atı 

nacak 
Ankara'da polis kolle· 

iinin .birinci sınıfma ta le· 
be k ıyıt ve kabulüne baş· 
l~nmaış olduğundan taliple 
rin şeraiti aı·lamak üz~re 
Emniyet Müdıirlüğü üçüncü 
şube m- Jj~{ ığu ıe mira• 
caatları ilao olun ur, · 

mayacagımıza, edındığımız 

id,.uli terketlDeyeceğimize 
and içmemiz demek, aç 
k•lmii} acağımızı, gıda sı • 
kı ıtısı çekmeyeceğimizi be 
dahetle ortaya koymamız 
demektir. 

SEZER 

ıg a yapı mış ır. 

Rus tebliği 
ALMANLAR YENi BiR 

GEDiK AÇ flLAR 
Moskova 26 A.A.-Kı 

zılordunım bu söbahki tel> 
liği: 

Vılna mıntalcasındı Al 
mantarın yeni bir gedik aç 
tığını, buna mukabil taar· 
ruzlar [yapıldığ.rı, düş· 

mana ağır zayı4l verdiril· 
diğinı ve 76 Alman tay· 
yare.smın düşürüldüğünü" 
bildirmektedir. 

Mo9kov'tt 26 .A.A-Neş· 
redilen bir Ruj te )ligine 
göre: Esir c.Jılen l.Jir Al· 
man pilotu şunlara söyle· 
miştir; "Sovıetler birligi 
ile harp etmek istemiyo· 
ruz. Fakat bu harbe mec 
bur tutulduk. Çünkü artık 
harpt~n )'Oruldulc ve usan 

dıL: " 

Düu ak~am Vilııe cıva· 
rında İ.Jir Alman kıhtsı sar• 
hoş Qlarab rlucum l'tcnış• 

fr. E.siredılen Almın as· 
kederi taarruzdan evvel 
keudilerine votka verıldı 

ğıni söylemişlerdır. 

ALMAN RES.\1İ rESLlGl 
Hitlerin umumi karar· 

gabı 26 .A.A- Alman 
tlaşkuıııaa danhğınııı resmi 
tebliğıne göre, Alman do· 
uanma cuzülamları lngilte· 
reye kar~ı mücadeleye şid· 
detıe devam etmektedir· 
ler. Dun 4~ bin fonluk 
8 İngiliı: gemisı _ b tırılmış 
tır. Amıral Şer Krova• 
zörü152bin tonluk düşman 
gem111 batırarak ussun~ 
dönmüş, Çın sularında 
ş·mdiye kadar 140 bin 
tonluk gemi Latıran b r 
m\ıavm krovazör lngiıi z 
donanq>ası taraf ndan ba• 
unlmaştır. lng ıliz td yyare· 
leri ışgal aıtuıdaki y~rlero 
hücum eylemişi«'rJir. 1 ob· 
ruk ıi na cırn Ja Al.n.ııı tay· 
yarderi ıicı lngılız gemı· 
si batırmışlıir<lır. Hay fa· 
daki askerı hedefler muva· 
ft.kiytle bombardı na-ı eJıl· 
mıştir. 

Neşriyat Mü<lü~·iı 
SELli\ll ÇC.LE.NK 

C.H.P. Matbaaı Antdkya 

:a az 

Rus9a1Ja taar 
ruz etmek için 

Mareşal Kaytelıe 
Ribbentrop aia
sındaki göı üş 

bJT ARAF KAL~~ 
M('l~ova 27 . · d 

lranın Moskova E~' 
Sovyet H::ıriı::iyeı ~0 ~ 
liğine şif ahi bir not~I 
rerek Almın-Ru• ·bllf 
reb sinde lrarıın k•~~ 
raflık siyasetini takı 
ceğini bildirmiştir· (/ 

farkı 
Londra 26 A.A.-R5y 

ter Ajansın111 A vrupanıo 
bir nolrtasmdaki muhabiri 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliğine 

JAPON TE.BA/\SI 
KILIYOR 

derhal hücum hususunda 
Almaıı orduları Başkuman 

,.. 
Londra 26 .A· ,e 

Aralarında Japon ı~'' danı MareşalKaytellin nok 
tainazarı, Hariciye Nazı· 
rı Fon Ribbentropun mus 
lihane yollarla tavizat ko· 

:parmak fikrine tercih edil 
miştir. 

Ril.ıbentrop ve arka· 
daşlara mÜzllkere yolile 
Rusyadan mühim tavizat 
koparılac"ğına kani idi· 
ler. Diğer tarctftan lO:nil· 
yon Almanın sil~b ttltına 

alınmış olması memleketin 

iktisıdi bünyesini zafa dü· 

. . d bıl 
nın Z'!VCesı e bi' 
Japon tebaasında0de'et 
file Ru ıyayı terke 
!erdir. ~ 
l~GILIZ TAYY~\tl) 

RININ HOCLJ' 
Bertin 26 .A .A~ı 

renildiğine göre, Irıfbf' 
yueleri şimali J\raı• b•~ 
hitlerinde bazı pı• ~' 
hücumlar yıpaııştt~1, 
arasında z ıyıat "' ı'I.. 
üsera karargahın• ,,~ 
olmuştur. Esirler 1 

şürmü~ tür. 
MareşıılKayt~ı, Kızılor ölenler vardır. 

.dunun. Almanya i·;iıı dai· G .. d .. zJe. 
mi bir tehlike olduğunu un u b•~ı 
ve derhal bu ordu tahribe Balcir oı maniır.,Je'1 
dilmezse vakit kazanarak Dört kısıaı ~1 11 bil 
tensik edileceğin; ileri h~yecın kaynağı~ :1~ 
sürmüştür. gorme k fırsatını 1 

-

Erzak satın alın~~ 
Antakya bastanesi Baştabipliğinden : 

Miktarı ~ Fiah 
Eşyanın cirısi Kilo Kr. S. Tutarı 

Ekmek 14000 13 5 1890 
Koyun eti 7000 45 3150 
Sad~ yağ 700 130 910 
Pirinç 2500 36 900 
Pirinç unu 500 50 250 
ince şeker 1800 51 918 
Süt ve yoğurt 12400 S 992 
ince Tuz 300 7 21 
Sabun 600 39 234 
Buz 20000 3 .. 600 
Kesilmiş odun 8 J000 1 50 1200 
G"zyağı 200 22 44 
Zeytin yağı '50 50 25 
Makarna 200 36 72 
Çay 8 600 48 ,-o 
Uomales ealçası 150 15 2t 
Kuru soğan 800 5 45 
Kuru üzüm 350 25 87 50 
Kuru fusulya 400 20 80 
Patates 1700 13 221 
Bulgur 400 13 52 
Taıc sebze 5000 5 250 

Tne lOeyve 500 8 40 
Kibrit 800 Le. 2 50 20 
Yumur~ 2000ad. 1 20 
Nohut 150 12 18 
Mercimek 150 14 21 
Portakal ve limon 4000 ad.3 120 
Tavuk 100 40 40 

" Tere yağı 40 100 40 
Peynir 80 50 40 
R~çel L.35 100 35 ,ı•~ 

Cins ve miktara yukırıda gösterilerJ : ı1J 
re 1941 m-tli yıh hastane ihtiyacı ,oıar•cıı'' 
r ihiııden itibaren münakasay" konul~~~ı' 
lemden ibaret olan işbu malzemeni~ 1 efe' 
pazartesi günü hastanede müte~ ekkıl b "e'-1'1 
da icra edilecektir. Taliplerin dahil e"e~r 
temınat. akçı.tları mıkbuı; veya ~11.n~a al ,,J ~ 
heyete ıbraz ederek' ihaleye ıştır~'< b;;t• 
daha fazla tafsilat almak isti y !rıl ~ ;111 

rcıine müracaat ctm~leri ilan olunur• 


