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Za Kı ~~:H 
lq; ci k ooperatıJ l ess mçu_~m.a,-
d . 1•s oza/ .1 sı ve orçı 

e l/eli f. Q,.l PSpl İngiliz Başvekili beyanatta 

fl')zJlaf/cırda,~ daha bulunmak istemiyor 
'-C r ı Londra 21 A.A. Avam 

~ ~ t s 1 v US.tn Q a/ acak Kamarnsrnda Mebu~lar, 
v " I'\ Dolf Hessin Alman h 'i· 

ılı
aı. 

Ah. 
bu 

QJke'll · 
~d~ı, iç· 11"ld,> 
i; ''ı rn,,.~nh bOyQk b _,, 

il kcv· •ıırı lr 
te•i 1 24 M ""dı 
ı.ık b,2°1.ırılj •k ayıs cu. 
ı Lır rnus.~ ıtını içiıı 

qaı1 1 ttc p 

Bu şekil hem müstahsi· 
li korur hem de meın\e- -
ketin istihsalini arttırm"sı 
bakım\ndan milli bir vaıi 
fe görür. Bu sebeple Tı· 
caret odasının tayin ettiği 
azami ve asgari liatlara 
dıtima geçmiye çelışaca • 
ğız. Eger müstahsil h~ki · 
katen ıyi temizlenmiş ka 
litesi yüksek koza ge~irir· 
se Ticaret odasının tayin 
ettiği azami fıatın çok üs 
tüne çıkmağa çalış'lcağız. 
Bizim için piyasa tüccar 
Piyasası değildir. Tüccar 
evvela kendi kazanr.ını dil 
Şİ.ınür. Biz her şeyden ev· 
\'el milli kazancı düşünü· 
rüz. Eğer kövlü ve müs
tabs:ı kdıan~rsa biz de 
müst, hsili kooperatifçilik 
?erçevesi içinde toplamak 
ımkinlannı buluruz. 

Binaenaleylı iyi kalite· 
lere Ticaret odasının tes· 
pit ettiği fiatlardan daha 
yüksek fıat vermiye çalı -
şacağırnııı bir daha leyid 
ederim . " 

Şehir klübü 
DON FEVKALADE elR 

KONGRE YAPTI 
tıınd r arnıu rop 

t11rk•u: E'.bedi 
1Ş· f' Bu f Şehir klübü dün akşam 

''•tla ~ok e 1 rniı evkalade bir kongre ak-
rıı .. t hı kıı .. t sevdıöj dede k 

"' ı t- .. .. b~ . re yeni nizamrıame· I" "• ı:.rıur .. ,.: .. ey ek y k \..ıe • ..... d 1 let ik ve kabul etmiş 
k .. tk .. dçırtısi .. ı ·ık •nala- &tçe 'k· ' 

v •• , .. •• n ı ı aylık hesab ve 
" Pı ~ .' vl' ~ r- · " ad1ı rnuruk b t 
• Ycsırıiıı l '-ı~ııdoğu a ~ ıeyetinin rapo 

ernsıli v r~ okunınuş9 idı<re beyeli· 
ar. ıın gös• d'ğ· f . 

...._, , e .. · .er. ı .' ulıyete te 
l Üt k k kkur edılmışlir. 

adını ~.-----
Nint:ı~.. Vazıfe başına 

V,ıifcll' . ' C\nrıt!fe 
ltııı, o/ırrıiı de r, genç kızlar 
•ıı • ~ı.ıııa "ııın d' 

IJ ''•ı 1 tıııııı b' e 'Yor a 1 1 
klet' . ır ıkı, l . ııiııı h · a >a anınız Kocala· 
d ''llıı uuı · er ı<ureu .. ' 
eıı iı '1••ıl b .:ıııııaın . . e mucdıhez olma· 

e lları, k &tp h ıı.ı ıstıyo 1 B 0 nlar d 'd"r aıırlıkl r lir. ugün er· 
•ltın•l ovuşürk''trı ''ve lllj~ru~ı tcmanııamış. ııeti· 
Qlır biı~SUllcrjni ~rı etldıktar ~terıh h: <lıyorlars • biz 
•kıııd •ın hfk . enııj b' ı Yaraları ı:ıarm k 
b a tl• 8llı it 8"rett a ve sa. •k •cnıl k YUr<J .. e "ğ 

..,. 'Cılık·'- e et h· 1 ınlarıın ° renmeliyiz, 

.. •ek L lt\lr,l ca,lah ııa m ht d 
r 'lf:piıt . ltı si 1 ~neainde u aç ırlar. 

tQ llıe dij ı erı bekı· açılacak olan has· 
1 li crnıck $t il i 'Yor K 1 

•lke'V· et "c nsarıi b' ' ıırs ara dtvam 
.a •teai ıııde \'" d"İcdan b ıt Y•zifc olduğu k • 
~"• ve p ' •ın S orcud K ' 

tQ edec .~~ş ınbe '"enler C ur.. ayıt muam~· 
tıı;tır. 2ıınlerj demıyeti odasında 

on aıı 'k 
on ' ıye kadttr 

kunıetiııin muvafakatile 
İogiltereye gelip gelm~di· 
gini öğrenmek iç n Başvc· 
kil Çörçilden bir çok sual· 
ler sormuşlurdır. Çörçil 
bu çok uzun suallere 1 ısa• 
ca c~vap vermiştir ... Hess 
hakkında henüz beyanatta 
bulunacak vaziyett e deği· 
lim ve ne zaman beyanatta 
bulunacağımıda bilmiyornm. 
Bildiğim bir şey varsa oda 
Hessin ~imdi harp esiri 
muamelesi göemekte- oldu· 
ğundan kendisine bir esire 
yapılan muamele yepılacak-
hr,, . 

it alg anlar 
19 BlN ESiR DAHA 

VERDiLER 
Kahire 21 A.A.- Reı

mi tebliğ : Halıe~istanda 
Aoyaa!ajisi İngiliz kıtala· 
rına teslim olan İtalyan 
umumi vafü.i ve ltalyan 
imparatorunun .Habeşistan 
Naibi Dük d' Aosta ile ... beş 
gııeral ve 19 bin Icalyan as· 
kerinden başka çok muhiın 
miktada harp malzemesi 
de teslim ahnmışhr. İki hal 
yan fır kasırıın . bakiyesin· 
siııden mürekkep ufak te· 
fok müfn·zelt"rinde temiz· 
len mesine devam edilmek 
tedir. Bu teaıi:leoıe hare· 
keti esnasında birli va ~ ea· 
ı alı ile bir miktar esir da
ha ~ıe geçirilmiştir. 

ALMAN - FRANSIZ 
IŞBlRLIGl 

Londra 21 ttıA. A. 
Avam Kamarasında Hari" 
ciye Nazırı Bali er. soru -
lan bir suale cevaben Al· 
manya ile Vişi arasıudaki 
~on anla~ ma i bttrp suna 
yiınin lngilteı alc!yhiııe 
çalışıp çalışmayacağının 
tekarrür ettiğine dair bir 
şey bilmediğini, fakat iş· 
gal altın .la olmıyaıı Fran
sız topraklarındaki sanayi 
oıüesseselerinirı Almanya 
hesabına çalı~hRllH söyle· 
miştir. 

IRAKTA VAZIYET 
KPhire 21 A. A . -

hı~lliz tebliğine göre, Irak 
cephesinde Karac4y1 al11n 
lngil•z kuvveıleri bu ci · 
varciaki temizleme lıareka 
tına devısm etmektedirler. 
Girid adası bütün gün se· 
ri hücumlara maru1 kul 

/tür Fransız 
kuvvetleri 
Sur iyeye 
qirdiler 

Bu hareketin Suriyedekl 
Fransızlar tarafaqdan mO

sait karşılandıOı bil· 
diriliyor 

Londra 21 A. A. -
MüstalcitFransız Ajansının 
Kudüs muhabiri Suriye 
hududundan bildiriyN : 

Hür Fransız kuvvetle
ri Suriyeye girmişlerdir. 
Hu habere ilaveten gelen 

• 
, tafsilata göre. bu hareket 
Suriyedeki Fransız kuvvet 
leri arasındaki son ak~ul· 
ameller, htir .Fransızl•nıı 
.muvıffalc olacağana dair 
olan ümitleii kuvvetlen -
dirmiştir. Bu şerait altın• 
da Suriyeye giren Hür 
Fransız kuvvetlerinin ha· 
rekatı hakkında benüz taf 
silat gelmemiştir. Suriye· 
den kaçan bir kısım Fran 
stz subaylarile tayyareler 
Filistindeki hür Fransa! 
kuvvetlerine ilticalc ~tmiş· 
lerdir. 
INGıLlZ KO.'JS0LOS· 
l .ARl A YRlLDlLAR 
ŞaID 21 A. A. ~ Su· 

riyedt'ki lngiliz konsolosla 
rı kapılarını kıtpamış ve 
Suriyedeo ayrılmış! ırJır. 
lngiliz tebaalarına Afrika 
veya Hindist~na gitmeleri 
tavsiy~ edıl JekteJir. 

BEYRUfTA EKMEK 
SIKINTISI 

Beyrut 21 A. A. -
Burada büyük bir ekmek 
aıkıntısı vardır . Halk saba 
hm erken saatl~rinden fı
rmların önünde toplanarak 
beklemektedir. Ekmek tev 
ıialu daki idaresizlik yü • 
zünden Suriyenin birçok 
şehirlerinden protest0lar 
gelmektedir. 
SURlYEDEKı lNGlLlZ 
VE AMERIRALıLAR 

Hayfa 22 A.A. Suri 
ye hududundan bilı,!iriliyor 

Suriye ve Lübnandaki 
Aıncrikaıılarla lngiliı; teba 
hırı buralarıiao ayrılma· 

ğa devam ediyorlar. Bun· 
! uın hemt>n hepsi filiatine 
i{elmt-kkdiı . 

mış ve yeni • paru~ütçü 
dal'(aları gelmiştir. Bugün 
Je çok şiddetli çarpışma 

larla geçmi~lir. Habbanive 
şehrinin kenar maballele
lcriııe kadttr sokulmağa 

1 

muvaffak ol.ın bir Alman 
ınüfrez~si .d~rha\ sanlara_k 
~sir edilmıştır. Harekat 
devanı etmektedir. 

r:-

Gir ide irıdi 
rilen Alman 

ı paraşiitçüle
ri 7 bini buldu 

ARALARINL>A BİR DE : 
TOPÇU ALA Yl BULU 

NAN BU FIRKANIN 3000 
KIŞISı 1\1HA EDILD1 

Londra 21 A.A.-Gi
rit adasın!\ dün ve bugün 
mütemadiyı ·n bava hücum 
ları yapılmış ve yeniden 
Alman paraşüt lcıtaları 
inJirilıniştir. indirilen pa· 
raşütçülerin çoğu motör· 
söz tayyarelerle innirilmit 
lir. Yenizel11nda ünifor· 
oıalarile indirilen bu asker 
ler hakbuda A.lman ıne· 
hafila bunun Alman orJu. 
auoun yeni bir harp iini· 
forması olduğunu iddia et 
me'dedirler. 

lniş dün ve uugün a
danın darp tarithna yapıl 
mı~ ve bir mil<tır p11ra~üt 
çü K·rndiyaya \ndirilmış· 

tir. 
Dün ve bugün Girit 

ttdastııa indirilen Alman 
paraşütçülerinin sayısı 7000 
kişi olarak tespit edilmiş 
tir. Bunun bir fırka oldu 
ğu aıılaşılmaktadır. Para• 
şütçü fırkıaları normtt\ olat 
rak iki alaydan teşekkül 
ctm~kt~dir. indirilen bu 
kuvvetlerin l ı epsi yalım: 
paraşütçüler değil.Jir. Ha 
va yolile nakledilen bu 
fırka arasında son gelen 
haberlere 1göre bir de 
topçu alayı ve bu alayın 

yedibuçulduk 24 topu var 
Sonu 2 iııci sayfadadır 

SON OAKlK4 

Sııriqedeki 
Fransız 
alayları 

H'')K FRANSıZLARA 
·:ıL TIHAK EDI YOR 

Londra 21 A.A.-Müı 
takil Fransız ajansı Bey· 
ruttan bildiriyor: 

H~r Fransız kuvvetle· 
riııe iltihak eden Suriye· 
deki Frar.sız aJeyJarmdan 
biri, son hidiseln üzerine 
Liihnana ge~mek ıçm e· 
mir almıştı. Suriyedeki di 
ğer Frans'1 kıtaluını .. ı-. ür 
Fr~ns•zlara tlt~akma ma· 
ni olmak için tedbirler 
alınmak tadır. 

Bu cüml~den olarak 
Fransız hava Nazırı tar· 

Sayfayı çtwmm! 



İpek Kozası müstahsille
rinin nazarı dikkatine 

Bu seneki yaş kozaı fiatlurile bu fi11tlara tekahLil e· 
d~n fiatlar, tartı, satış ve alışlarda tak:bedilecek usul 
ve şartlar aıa~ıCla sır asile gösteril mi ~tir. 

F1AT[;AR: 
Bur sa Kozt\Kooperatifleri Birligile tespit ~dilen yaş 

kozaların kalite itibarile fiatla .. ı 
1 nci kalite: (Meveti tamamile ayıklanmış yekna· 

ıair salip koıaJardır.) 
8 uoJarın fiatlar. 

A: SR:-t veBcyaz kilosu:70-7Skuruştur 
2 nci kalitr.: (Meveli ayıklanmış kozalardır) Bun· 

lu.rı fiatlan: 
8: Sarı ve Bcyız.kiloıu:65-691Curuştur. 

Üc;irnc!ikalite : [ Mevveti ayrılmış çiftesi azami yüz· 
dt- 5 nısbetinde olan kozalardır.} 

C :Sarı ve Beyaz 'kilosu 57- 64 
Yukar:da tespıt edilen fitttlıraan daha fazla fia.· 

la1 la mubayaa csizdir. iyi yetiştirilmiş beyaz kozalar 
d1- ha yüksek fiatlarla satın almacakhr. 

Kalite harici kozalar : [ Zamanından evvel askı • 
dan koparılmış kozalarla enstitünün müralCabc'.itnden 
~eçmemiı tobumların mabıulü olan kozalar ve çift· 
leı k alıte haricidir. ] 

Bunların fiatlara arz ve talebe göre müstahsil ve 
~atacı arasında kararlaştırıhr. 

SATIŞLARDA TARTI : 
A : Kozalar bilıi&tisna ayarlan Ticaret Vekaleti 

ölc;l'ler ve ayarlar kontrolörlüğü veya Beled.iye mer 
kez ayar memurluğu tarafından ayarlanan bask UJler• 
lf" hu tııacaktır. 

B : Bu basküller mahadli Belediye reisleri tarafın 
dın ıhzar veya temin edilmiıtir. 

C : Kozalar yine Belediye Reiıliklerince hazırlan· 
mı~ elliıer kilo httcim istiabiıind"ki laralarla tarhl:ı· 
Cl!ktır, 

Ç . 10 kilodan aşağı partiler mttnalıı Belediye Re· 
isleri tare1fınJ1tn hazırlanmış beşer kilo iıtiabmdaki 
daralar içinde tartalcaktır. 
Başka herhangi bir kab içinde ve Belediyelerce 

hazırlanmış ve muayeneleri yaptırılmış basküller ha· 
ridnde kou tartmak sureti katiyede memnudur. 
V ~ bu e'asa riıyet C!tmiyenler lıakkınJa derhal ka· 
nuni takiLıt icra olunacali:tar. 

MÜBA Y AA T VE SA 'fılŞT A ESAS : 
1 - Koza mübayaurnaa bulunacak oian tüccar· 

lar ve Bursa taram_aahş kooperatifleri birliği yuk11 
~ rıda teapit ecilen liatlıtrla mal alucakluına dair re»· 

mi bir taahhütname vereceklerdir. 
2 - H~r alıca mustahJilden satın aldığı koza 

par!ilerinin. her biri için kopyala fışler kea~cek 
bu fişler üzerine kilo, kalite Hattı, ·miktarı tespit 
~dilerel. akile edilec:ek Te bu fişler tastikli defterle 
re işlenect"ktir. Ve bir nüsh111 müstahsile verilece le tir. 
3-Gerek bu fişler gerebe tasdikli defterler liat mü 
ralcabe Komisyonunun emrine ve tetkikine amade bu 
lundurulacaktır. lf ıat miinık-.be Komiıyonunun top· 
1 · ntılerına birlik eksp<-rİ ile hirlik H•tay Mübayaı. e· 
kipı şe!i muntazaman İştir ak l:.decekierdir. J 

4- Kozalar doğrudan doğr.ıy1t müstahsil mal aa· 
l ipleri tarafından bizzat nhşa arzedilecek ve bedel 
ıepı ya' koza rekolteıi zamanmda müstahsi!~ derhal 
~e peıin olarak ödencce~.lir. 

5- Muvazaa yolile mük~rrercilık yapmak veya 
yııp!ırmak, avans veya em.met veya zincirleme ıvre 
til~ mübayaa kanuni taki~atı müstelzimdir. 

Bı .na tarım ~"bf lcooJ ıeratifleri birliğinin müba· 
}aa mabııleri: Auuı, Stiveydiye ve Antalcya Vi!a· 
yet merkezidir 

Antakya Ticaret ve Sanayi Od111 

yare ile Beyruta ge?miş 
ve alayların Hiir Fraı sız. 

lara iltibakma ın ani ol· 
mı.ğa çahşmaıtır. 

F ılııtinden bilctirildiği· 
ne KÖre, Beyrutta oturan 

Amerikf\lılardan 100 kiti 
Filistine gitmiştir. Bunla . 
rın eraşında Beyruttaki A 

·merikan üniveraitesinin 
Ögretmenlerile talebeleri 
de vardır. 

l Gir ide indiri
leıı Almarı pa 
raşütçüleri 

( Başı 1 incide) 
dır. Almırniı.r del'\iZ yolile 
aday" ihrnç hareketi yap· 
ınak teşebbüsünde bulun· 
mu;lardır. Fakat bütiin 
bunlara rağmer. lngiltzıe 
rin vaziyete bakim olduk 
lan mubakk.\Uır. Bunun 
manası indirilen her para 
şütçünün mutlalca temizlen 
miş olması demek değil· 

dir. ESlsen bu Alman a· 
kmı son beş gündenberi 
b«:klenmekte idi. Her ne 
olursa oısun buruıııın zap 
tı çok müşkülJür. 

Adada paraşütçül~rle mü 
cadele için ,.-rduy11 rardıın 
cı lıaık tc.-şkılata y.tpalm1ş· 
İlr. Dctğhlard1.n müteşek· 

kil olan bu çete teşkilatı 
kama ve kı!açlarla müsal· 
lehtir. Müdafiler dün 
ögleye kadı r vaziyete ha· 
kim bulunuyorlardı. Bunun 
1a benber yeni tafsilat 
gelinciye kadar şimdilik 

bir şey söylenemez. 
Aııkara 21 {Radyo ga 

zetesi) - lngiliz Ba~vekili 

Çö;çil Avam Kamarasın· 

-da söylediği bir nutukta 
Girit adasına indirilen Al 
m m paraşutçul- rınin Sbfl· 

sının 7 bin' bulôıiğunu ve· 
bunlardan üç bin kışinin 

bertaraf edildiğini • ve Al· 
manların dsıba başka te• 
ş~bbüslerinin beklenmesi 
lazım gel<iiğioi bildirmiş· 
tir. Adada çok şiddetli mu 
barebeler devam etmekte· 
Jir. 

NE KADAR TAYYA· 
RE KULLANDILAR? 

Londra 21 A.A.- Al· 
manlar Giride paraşütçü 
indirmek için en az 250 
tayyare ku1lanmışlardır. 
Evvefa bombardıman ya· 
pılmakts Vf! soıır a panı~üt 
çüler atalm~ktadır. Yere 
inen paraşütçüler nakliye 
tayyueleri için müsoil bir 
yt-r bularak buralara tut· 
makta ve askerler craya 
indirilmekte-.lir. 

Giritte Hiyük miktar· 
da Alman a kerinin esır 
edildiğin~ inanmak ıçın 
sebepler mevcuttur. lngi· 
liz askeri kıyaf•tindt yaka 
lanao Alman askerleri mu 
hakeme alıma ıtlınmışlar· 
dir. Bunlann kurşuna di-
zilmeleri hokkıııdaki kunu 
ııu Ingilizlı-rin tatbik etmi 
yeceği .tahmin olunuyor. 

, 

ALMANLA.R HALA 
SÜKÜT EDiYOR 
Berlirı 21 A. A. 

Ofı Frtınsıı Ajansı bildi • 
riyor : 

G;rid adasına yapılan 
hücunı hakkııda burada 
reami hiçbir haber yok • 
tur. Siyasi mebafi1 bu ha. 

Ankara 
ZiRAAT FAKÜLTE~! 

MEZUNLARI 
Ankara 21,A.A.- Z ra · 

at f k 'i ıtesinir• bu S .. J eki 
mezurılarının cliploma 
tt•vzii merasimi bugün fa· 
külte .binasında parlak mera 
simle yapılmıştır. Bu sl!n 

fakülteden mezun olanlR· 
rın sayısı 137 dir. 8 st nt • 

de fakulte 937 mezun ver 
m:ştir. Tören Je tira ll 
vekili ile fakülte rektörü 
bir nutuk söyl ·mi~ ve "•"nl 
leketin İs\ihsal ordusJna 
iltihak eden yt-ni mezuı ld· 
n muvarfakiyet tt"meıınİ· 

sinde ~ ulunmuşl rdır. 

FIA T ETiKETLERi KON· 
TROL EDiLiYOR 
Mıntaka Ticaret Mu • 

dürü Mümtaz Karacan bu 
sabah çarşıları dolaşarak 
mağaza ve dükk~nlarJaki 
fiat ,.tıketlerini tetkik et • 
miş ve talimatnameye lly· 
kırı gördügü yerlere la· 
Zlm gelen ıhtarlarda bu · 
lunmuştur. Fıat etiketleri 
bundan sonra sıkı bir kon 
trola tabi tutulacaktır . 

Yeni Ameri· 
kan ltıgya .. 

releri 
Al'RIKADA KUL!.. •\ . 

NILYOR 
Londra 21 .A.A- Şim 

di ifşn c:dıldigine ~gör~, 
Amerikan f l>rikalarınd ! 

imal edilerek Jngilter •ye 
göndeıilm ı ~ ohm son sis· 
ten Amerikan .Sombaı dı· 
nıan tayyareleri Afrika lı&rp 

· ıerind,• ve bilhı ısa Solluın 
ve Kapeız > L>0mbardım 111· 

larında kullanılarak çok 
iyi netic ~ler vermiştir. 

BlR lNGILIZ GEMISl 
YANDI 

Beı li J 21 A.A.- Resmi 
Alman tebliği: Bir Alman 
lıarp gemısi .. Zemzem,, 
adlı olup Jngiltereye harp 
malzemesi gÖtlİ"en bir in· 
giıiz gemisini y.ıkalayarak 
içindeki yolcularta mürel. 
tebahıu tahliye ettikd en 
sonra b tırmıştır. 

2 MJL YON fı{ANSIZ 
ESıRl 

Ankara 21 ( {adyo 8a· 
zetesi)- Bulgar radyosu 
uu günkü neşriyatında son 
Fransız - Alman anlaşma· 
sının neticesi olarak Al· 
mttn,-ı:ada bulun:tn iki mil· 
yon Fransız ı•siriniıı ser· 
best bırakıldığını lnldirmiş · 

hr. Fakat bu haberi teyid 
eden bir haber şimdiye ka 
dar gelmemiştir. 

rekatın Alman Bnşkumaıı 
daıılığının tespit ettiği 
çerçeve dabiliııde d~vaın 
ve inkişaf eylediğini be· 
yan ey:emektedir. Uir· 
kaç saata kadar bir Al · 
maıı tebliğiniı: ueşri bek • 
leomekledir. 

l/Qnen t~~ 
Antakyanıı' ı11 

mahallesinden A1i 
zı Mekbuıe ile af'' 
lede, Ali Car.ıs\ ol 
hem aralarındaki 
davasında. 

Müddei &leyh dt 
Hakk\nda yazıla11 y 

• 1 
dekı meşruhata lf 
Edhernin ika Ol~• 
meçhul olduğu 8 

sına binaen ha~~·~, 
lü mabl.-enıe!erı . 

1 
148 inci madde5' 11 
na tevfikan duruşll pl 
olan 26 - 6 _941 J• 
be günu snat ıO 
talı.ya sulh hukU~ııı' 
ınesinde hazır~ Jt 
ya bir vekil goll ~~ 
aksi haımC:a h• 1 
kanuni mu nıele ) 

ğı ılaııen tebliğ 0 
' 

Kum i/ıl 
eP~ 

Halay ViliY b• 
ı - Vilayet 0~111 
şöselerde kul!a0'trt 
re (1000) rııe .o' 
ocaklarda korık~ e~ 
ilızan tekrar açı 
ye konulmuştur: 
2- !<eşd beJ~lı 
liradır. " 
3- Bu işe ait e 
( M .. __. .. , .... ·.ode 
ıa u·ıurıug1 

bilir. '.3/ 
4 - Eksiltme 2 ı 
Cuma günü se18 t~ 
takya hükumel • o' 

.. dası il encumen o 
caktır . 
5 - Muvakkat 
(300) Iİradı~· ıi'' 
6 - Taliplerın J 
srna le ayıtlı ~ulu~" 
<ll\İr vesika ~ı~ .eııı 
le:miaah tedı)'e 
göst~rir evrak' 1,11 
ibraz etmeler:,o~ 

KAYIP ıv• ı~ 

Süleyma11 or -
adına nrnhkıl~ .e 

f(ol;J kaybettim. •11 ~ cum yoktur, dtt 
dağını ilaı! e • 

d•' Kırıkharı 
011

,1 

-Mefflçl 
alıtıll 

v' ~ 
Mel'l~et bll 

susı mubase 1' 
hulunan ıO, ~ 
ra maaŞİI ı 
için bu ayıfl 1 

. il 
şemue gL1•1 

el1 
susi muH•5 

· b ka i11' musa a .,r 
k Me"' ca tar. ·tı 

daki ~erıı•. 
ketydile t• 1~,I 
sikalarile 
Muhasebe 

.. tl•l'1 
muracıts 


