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ilini rm har it.elim 

Öahtden sonra çıkar aDnlDk siyasi halk gazetesi _ TESiS TARiHi 1928 YIL 14 SAYI :1159 
sinden 5 kurutJ alınır 

\ 

Ucrat pefindir . 
GDnn geçen • sayıız ~: 

10 kuruttur 

'~rdu 
ııı a nçu dil Kurul-

1 Q Çılışı rnünasebe 
"~atrıızın yenili1 .. j 
atlı e 5 

t6-tPr ~~.k~urları a· 
·l d dıgınız sıcak 
Gr ~~;;ul2ra çok 

tI rırn. Kurulta
'-lıtrıı ~~ genişlete

lltı ~Sahasında da 
~·d ha büyük ha

... e edec~ğıne c-

tısı bugün \tilli;;efJ ıönünüıı 
huzııriarilf' Dil, Tarih ve 
Coğrafya f akültesiniu kon 
ferans salonurd c1 toplaı~
nııştrı. Toplanhy., Asbaş
kan Şemsettin Güuuıtay 
bıışkanhk etmekte idi. :Ku 
rultayın ilk toplandığ1 gün 
Genel Sekrett:!rlik tarafın· 
dan buyüklerim ize çc:kiJen 
telgraflara verilen cevaplar 
okunmuş, Kurultayın top
lantısını kutlamllk üzere 
İstanbul Universitesile Vi
Ulyetlerden belediye ve 
parti reislerinden gele-n 
yüzlerce t~lgrnfın lıslesi 
Kurultcıya bildirilmiştir. 

Bunclı.n sonra müı.ı~ke 
reye başlanmış ve komis
yonlarca lıazarlanan :rapor 

'ra l~rm, hepsi k~bul ~dilmiş· 
13A.A.- mı tır. Kurultay:.yarın saat OD 'llıtı Ge _ı 1 

~ nt·I toplnn ua top anacaktır, 

~Ut:faı ~"merk ~zinde 
Qeni~letildi· ·Halkm işi daha kolay 

ij~iı , görl.!lecek 

~ İti Şefik Soy er ı yoktu. Bu kura~ çift~·ile °">-• lJde hernen bu·· . . . 
~•rırn rımızı çok sevirdirmiştir. 
'er ızı dolaşarak Diğer taraftan Dün şeh 

t it 6rd!~Ptnış d~e ~~ rimizdeki a'ıın merkezini 
"etine e ındığı gözden geçiren Valimiz, 

lo ~tibirıi' 15 hubub, t köylerdeıı hububat borcu· 
) ıı~ll&t ağustos nu teslim için gelen köy-
~tti11<le 0

sa U~tınak lüleri fazla bekletmemek 
'lr ~ele .Çok doğru için buraJa iki ekip daha 
'i<lk rrnıştir. Yapılmasını emreylemiştır. 
~kil Yerlerde bu Bu suretle iş'f r daha'ç b k 
~Qtl> ~Us rnüstubsi bitec~k ve köylü ' uzun 
ı. ete b ~ 'dd ~ ıs a Orçlaodığı .mu 3t beklemiyecektir. 
•ıtıe ğustosa ka Akdarı ile mısırın tes-

rnaddi im kihı Jirn tarihleride J 5 eylOıe 
i V uzatılmıştır. 
r ali~· · 
'r" '"12 Valimiz Soyer ~~r: lt3altif edıldı B b 
-. A \ u sa lh Maarif Pan ~rıe ·-Ve. il rı- g·· 

ı " ore, Ti- siyonunu ziya,.at etti ~ ueb\:it U 
'!is· }{ z, Ba-

't a 1~ ecai Göre i 
)~ti \: ~••daki mıı. \ 
la~dı a •trnaıarıııdan 
~11: v~ tebrik et
~b'lli .. esı •r. Valisi hu-

Valmiz Şef ık So} e.· bu 
sııbah Maarıf Cemiyeti Ta· 
lelx: PanHiyonunu ziyaret 
etmış ye tetkik erde bu'un 
~ı~t'Jr. Valimiz gördü4U 

• •ı Ctın· 
ı116ti1ı • ı ve borç 

~ ditcr 
1 ıa~anında 

t .. ~ıtı vııayet"or-
~lit .... ~cnıarnış ve 

... ·ıııınt! 'ti, d, h gf'Ç~rek 
ltıa~ 11la ilerile· 
'hac.Ye~a·ehnin 

bır ikra-

ıntızamdan memnun o1arak 
pansiyondan ayrılmıştır. 

l H.alen 70 ~lan yatak ade 
dı 120. ıe ıblağ edilecek 

I 
ve bilAhere bu miktar 2ıJO 
Ye çıkarılacaktır. 

o 
j miye ile taltif etmek kara 
nnı aldıl}ı bi dirilmektedir. 

79 Posta kutusu 24 

Başvekilim izin 
Meclisteki be 

ya nah 
lngilferede tasvib 

ediliyor 
Londra 13 A.A.- lıı

giliz Basım Türkiye Buşve 
kili Şükrü Saracoğlunun 
Büyük ~lil'et Meclisindeki 
demecini hararetle tasvib 
etmektedir. "TaymiH"flAze 
lesi diyor ki: 

"- Heklt!rıdiği gibi Sa-
r coğlu hükumeti kendin

den evvelki Kabilleain si
yasetiııi takip edeceğini i · 
ldn etmiştir. Memleketinde 

çok 83vi!en ·~aracoJ°luııun 
vazift>sinJe mutlak suret 
te muvaffak olacağı şüphe
sizdir. 

T~rkiyeııin şark smırla-
ırında k.mh boğuşm11lar de 
vam ederken bu asil ve 
mert milll-'.!tin ~n salillıiyetli 
adamı Saracoğluuun ıığzın 
dan çıkım söıler bir gün 
Türkiyeye tecavüz <'tmek 
istiyenlere uğır bir ihtardır. 
J.kmeçten çıkan diğ~r bir 
mana do Turkiyenin hiç 
kimsenin toprağında gözü 
olmadığıdır.,, 

Stalingrat ha .. 

la dayanıyor 
Alm~nlar Kafkas 
dağlarını aşarak ce 
nuba sarkmak isti-

yorlar 
Moskova 13 A.A.

Höyter ajıtı!sımn l:ususi mu 
Cbabiri bildıriyor: 

Stalingrat dayanmak
tadır. lfos mukavemeti bu 
rada çok çetındir. Diğer 
tar :tflan '\.im rnlur i-ı..af kas .. 
dıığlarmı aşuak cenuba sark 
rnak için ç..ılışıyorlar. Fa
kat düşman şimdiden arnzi 
nin güçlüklerini hiss~tnıeğe 
başlamıştır. 

Gazeteci le-
. . 
rımız 

Bugün Sofyada ka· 
lacaklar 

Sofya 13 A.A. - Al· 
manyadan Tfirkiyeye dön· 
mektP. olan Türk gazeteci
leri bu gün Sofyaya gele· 
ceklerdit·. Türk gezetpci
lerinin yarın akşama kıı
dar. burada kalmaları mu 
karrt-rdir. 

f'1oskovada 
Stalin Amerikan ge 
neı alini kabul etmiş 

Be. lin 13A.A.- \arı 
resmi hir kaynaktan bilr:!i
riliyor: 

Çört;iliıı de iştiı akile 
;\loskovada tophmaıı kon 
f rans hakkında kesim ma 
lOmat yoksa du hiç d ğil 
se ıki Amerikandevh.l c.:Jı 
nıınm Moskovada bulundu 
ğu şüphesizd:r. Bıınlar~a, 

biı i H uzvdtin Staline gön ' 
derdiği mesajı g'·tiren Ge-

neral Arnolddur. Fııkat bir 
haftadan heri Moskovada 
bulunı~n bu genemi ha'ft Sta 
lin tarafı.,dan kabul edil· 
memiş ve Ol;!S ıj a:ınma
mıştır. 

Hind ista nda ki 

Amerikan or
dusu 

Hindistanın iç işlerin~~ 
karışmıyacak 

Vaşington 13 A .. A. -
Hindishındaki Amerikan 
kuvvetlerinin H mlistdnda 
bulunuşunun bir l\lihver 
taurruzuna karşı koymak 
için ol1uğu bildiriımekte

dir. Bııruda şu noktalar 
belirtiliyor: 

ı -Mihverciler Hind:s 

Akdenizde 
Almanlar bir lngi 
liz gemi kafilesine 

hücnm ettiler 
Herlı ı 14 .A. - Al-

nıan tt ıği: 

İngilizler Mısııdaki 
keriz l ·iukl ırı ıız3ltmak ı 
çin 21 ticaret gemisinden 
mürekkep ffiıilzeme ve as· 
ker yüklü b'ı· kcıfileyi M1 
sıra götürmekte iuiler Bu 
kafile üç zırhlı ile dört u
ç k ge'llisı, 4 krovazör 
ve müteaddit t•)rpidolarır. 
himnyes·nds seyre derkE:n 
11 ağustos günü Alman 
ve İtalyan fılolarmın tnar 
ruzuna uğramıştır. Bu ka· 
fileye yapılan devamlı hü
cumlar netic~sinde 90 bin 
to:ıluk ticaret gemisi batı· 
rılmış bir ln_gitiz uç ~k 
gemisi de torpiJlenerek bu 
tırıldığı . gibi, bir uçak ge 
misi de ı:ğır hasara uğrıy:ı 
rak C"belüttarık limamou 
ilticcı eylemiştir. Bir zırhlı 
ya altı isabet kaydedilerek 
buda Cebe'Uttarıka Hi:ica 
eylemiş, diğer üç krova
zöre d~ is1b~tler olmuştur 
Bu suretle kafıle dağıtı '
mış ve savaş gemileri ba
hyu doğru çekıJmiştir. Ka 
fıleden geri kalan ge:ni
lere devamlı hücumlar ya
pılmaktadır. Yeni ve oiı • 
yül< muV'affakiyet!er bek
leniyor. 

tana hüLtım etm.edikç.e { SON UAKıKA 

Ameril:an ordusu hıç bır Cephe gerisinde 
~ye karışmıyacektır. 

2 - Amerikan ordusu kuvvetli bir Bolşe-
Hindistanm i~ işlerine k~· vik çetesi yoked!ldi 
sin olarak mudahaı~ etrm- Berlin 14 A.A.-Almaıı 
y~c ktir. tebliği: Polis ve hima-

3 -Kargaşahk~ar çıktı· ye teşekküllerinin, cevhe 
ğı takdirde Amenkan or- gnisindt- faaliyett .. bulanan 
dusu ylllınız Amerikan te- bir Bolşevik çetesine karşı 
baalarırıı himaye edecel<tir. üç haftadan beri giriştiğı te 

R h . d nıizle mı lıarfk~ti sona er· us cep esın e miş ve çete tamamen yoke 
S 1 d ediyor . dilmiştir. avaş ar evam Cepho gerısind .. endüstıi 

~loskovu 14 ~ .• A. - faaliy ·rn pa't'llam:ık gaye 
Ort..ı Kuf asyudttkı Hus kuv sini criid n bu ç t., Efradı 
veli< ri Çerkeslin aoğusu- b·ıtoklık \'e ormanlarda 
na 'çekılmiş\• rdir. Bazı nok barı nm:Jkta idi. Çete efra-
lıilarda !fos kıtuları sı.ğ- dmdau 140J 1.ü öldürülıuüş 
lam b!t suıettc tutunmak- 400 zü yı.1ralanmıştı. Çf>te 
tadır deıı 26 top, 81 bomba 

Moskova 14 A.A.- Al- atar ruf! in' ile Lbir çok 
manforın ço!r kuvv .. t!: tnh ol?nl'\lil· tlifok de geçiri1-
kim ettiLJe. i Leniııgratçev mıştır. 

r sinl "( oir yrr i'..aptP.dil- Çarpışma devam 
mi~ .r. Almıuılur buraya ediyor 
l>..sşkn c phalerden slirc.ıl 1e Mosk.o~a 14 A.A.-
tuze kuvvetler getirm 11lo ı Hus t.:btığı: . . 
d. ·I Diiamaaa indirıl - l>un c ·phenuı bır çok ıı er. -· j ı · d d c k her zarbe Don üzerin yer er!n ; savaşıı ev:?m 

1r· bJskı 1 hafjfJP.tuıek- edılmış Kafkaslarda mud" dedi~ı Y faa sayaşları olmuştur. te r. 
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Dumlupu1arda · 
Y apı\acak törene 1 

1 

İnsafsızllk 1 
250 Kuruşa peynir 

olurmu ? Şehrimizden gide-
1 

cek heyet 1 
30 Ağuı;tos zaft r lıH~

ramı gürıiı Dumiupmarda 
yaı.ıılacak olan tört>nde Vi 
H:lyetimizi bir heyet temsil 
edecektir. Bu heyet Cünı
huriyet Halk Partisi Vila
yet idare heyeti adına He
is Vekili l\eşriyat Müdü
rümiiz Selim Çelenk, Vila
yet Umu1ııi meclisi adına 
E11cümen a?..asından Suphi 
2edir Uluçtan miirekkep 
Lir. l leyet 27 ağustos ak 
ş.ımı şehrimizden ayrıla
rak Dumlupınara gidec k
tir. 

Fıatlarsn serbest bı:-a

kılmasındı:ın sonra bir kı· 
sım baknllar insafsızlığı 
sun haddine çıkarmıelardır. 
Bu sabah şt•hrin muhtplif 
s "1tlerın le ki bcılrnllardan 
b.ri peynirin kilosunua 25) 
bir difteri 20), m;uııcusu 
de lSJ kuruş istemiştir. 
Bu f atlar arasındaki bu 
fahiş farklara Belediyenin 
dikkat nazarım çeker ve 
halkın soyulma~ına ffif' ı 
dan verilmemesini dilı>r·z. 

Nargile Tirya 
kileri okusun 
İnhisarlar İdaresi 
tönbekiyi satıştan 

kaldırmak niyetinde 
Haber aldığımıza göre 

lnbisarlar VekalHti nargi· 
113 tiryakilerini aJfikadar e 
den bir mesele üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. 

Yııptlan tetkiklerden 
memleketin.izde nargile i· 
çenlerin gil tikçe azald1ğı 
ve ye!!i yetişenlerden de 
nargileye rıığbet edenlerin 
lüç denilecek dereced1-1 az 
o'duğu anlaşılmıştır. Bunun 
11.;:n hükOnıet lüzum gördü 
ğü hıkd"rde ımrgile içilme 
sini menctnıeyi karar altı 
na alabilecektir. Bu takdır 
de yerlı tüti nlerimizin sar· 
fiyatı ar taca~.ı gibi töı. beki 
ithalatı .tolayısile hJrice 
g;)nderilen para da tasar-
ruf edilmiş obcakt•r. İdh 
reniıı elinde mevcut töıı
b3kinin de bir kısmı sığ 1 

Defterdar geldi 
Bir uy .izinli olarak ls 

lanbula gitmiş ulan Vilayet 
Ddterdan Bedri füıkunt 
dün Şflhrinıize dönmüş ve 
vazifpsine buşlnmıştır. 

Oğretmen okul .. 
larına 

Alınacak talebenin 
kayıt ve kabulleri 

Her sene olduğu gibi 
bu srne de öğr!"tmen okul 
huma talebe alınacaktır. 
Bu oau11ara girebilmek 
için aşa~{ıd1ki şartları ha· 
iz ol:-nak azımdır. 

1- Türk olmak 
2 - Sınıfı iyi ve pek 

iyi derecede geçmiş olmak 
Hütün .. me\i ve sınıfta kal 
mış olmDn:ak 

3- H sta o'rnamak 
4- Öğretmen korulJ 

tarafmdan s0çilmiş olmak 
5- Müracaatlar men-

sup o1duğu •lkula yapılır. 
Bu hususta fazla bilg( 

edinmek isteyerı'cr lise 
idare'erirıe müracau( et :ıe 

lidırler. 

Gc:?rbi Anado1uda yer 
sarsıntısı 

An.ıkarJ 13 A. A. 

Hindistanda 
Bombayda ihtilal de 

vaın ediyor 
Bonıhay 12A.A.-- Şeh 

rin şin.ıa\ mahallelerinde 
toplanan lalıl'ikatc:ılar üze· 
rine polis uteş açnıuk zo-
runda kalmıştır: 

2000 kişilik bir lıalk 
kütlesi ..esm'i bir dairenin 
kapı~ım kırrna~a tPşebbüs • 
etmiş süvari poli8 kıtaları 
nın lağıtma emıiı e itaat 
etmedikleri içiP ü1erine 
ateş uçılarak d&ğ1tılrmştır. 
Bunun üzerine 19 kişi ya 
rcılanmış 5 kişi ölmüştür. 

Bombay 12 !\.A.
şehrin mulıtel if noklaların 
ela kar~fşalıklann davam 
ettiği bildiriliyor. Polis kuv 
vetleri askerden yardım 
istemiştir. Dünkü kargaşa
Jıklarda halkian 5 kişi öl
miiş 12 kişi yaralanmıştır 

Niimayişçiler yollarda ba 
rilrnd1ar yapmaktadır) ar. 

M •dras 12t\.A - G&n 
di ile ıırkadaşlarımn tevki 
fi üzerine Mudrasta knrga 
şalıklar çıkmış p >lisle 
nüınayiş<.:iler aı·asında çar 
pışmalar olmuştur. 

Ölü ve yara!ı vardır 

M~nş kıyılarında 
Londra 14A.A.-Manş 

kıyılarımhki u:wn menzii
li Alman toplnı diin şim
diye kadar görülmemiş de 
recede şiddetlı bir :ıtnş 
açmış ve İngiliz sahillı3rini 
döğmtişfür. Altı topun bir 
dpn ateş ettiği anlaşı'ıyor 

Almanı ır 50 kadar obüs 
atmış, lugiliı lopları kar· 
şılık ve ·mlştir. 

Bir lngilız Ge:-.era 
li öldü 

Londra 14A.A.-· Har
biye Newreti bildiriyor: 

Geııera' Brukun uindi 
ği uçağın bir düşman uça
ğı tarafından diişürülmeı-ıi 
üzerine General ö\müştur. 

ıa harınanlarına karı~tırıla 
rak harcunması mevzuuha 
histir. 

iskenderunda 
Sıtma mücadele teş

kılatı işe başladı 
f.,kenderun k:azıısınm 

~ntm..ı ınücaJele bölgesine 
alınarak Maraş merkezine 
bağl<>rdığmı haber ve. miş 
t·k. 

Dün gccf iarısı ve bL•giiıı 
sab hın i\I\ s ıatl.mnd ı g il' 
bi .\n 1Jo'ımu ı bazı 

ihtikar ilanı 
Mim korunma kanu

nuna muhalif hareketten 
su~lu Hat:ıyın ürhaniye 
mahalle3irıden Selim oğ
lu Zı.ıı·iften doğan 3 l 1 te-

kıs m laı ı ncla ve lıi. hassa 
lzmir, llalıkes:r ve Akh'
sarda yer s ... rsıntıları o' 
muştur. Sarsıntı l~mirde 
şiddetli olarak duyuh.cuşlt.:r. 
1.urar yoktur. 

Lokantalarda 

v llütlU F dik Kuraoğlan 
hakkında Hatay Asliye ce 
za mııhkenwsinde yap1 an 
duru.Jma sonunda: 

.Mmmun Fa ikin Milli 
Komnma kanununun !4 

Yiyecek ve yakacak 
:Vliklan Tul Hl 

Cin si Kilo L. K. 
ZeJ•tin yı·ğı 50JJ 4375 00 
Tuı 14430 1044 00 
Kunt soğ'cı:ı 14400 3600 00 
Zeytin \aıwsı 5JOO 3500 00 
Salça 3000 420J O' 
Kırmızı biber 500 500 00 
Solıa odun~ ~5JOOO 4250 00 5atı11 

Antakya: 5. Jandarma Er ()kul Alı1Y' 
Komisyonuııd m: rıd•~' 

1 -A~ık eksiltme ilP ilfin edilen yokil kııd'' 
ka talip çıkmadığ'ından 3-8-942 gnuuııe 
lıi<hı ulıaac::ıklır. t t4 d 

2--- Pazarlık güııü 28-8·942 aünii sall c"iltl'r 
• b -~p 

tahpler kanunun larifatı dahilinde ınU • 0ıı.ıP 
4- Şartnameler komisyonda nıevcul ~ 

gü riileuilir. IB~ 
Sahlık metruk ert1 

Kınkhaıı Malmüdürlüğünd~.rı:. ı-Ji~~ 
Parsel TJhrir Tapu Mahalle ;\tevkii ~11191 

1Jl
1 

No. i\o No. ve köy 

~ 
249 40 113 kurtuluş 
249 41-1 115 

kıın vııı 1ıD. 
kanatlı dük ~ 

,, 11aoe lı4D 
249 41-2 117 ,, 

" ,, "hçesi: sffl 
,, ev ba sıoıf ın3 

naıt0 .... ı~ 
449 25 
498 15 
5J1 23 
308 25 
309 '21 
310 29 
311 31 

249 42 2 
76 83 8 

,, 
" " taw ~ 
,, 4 ı\o. sok. ,, ,, 9~ " ,, ıı~~ 

" ,, ' ,, ıV, 
" ,. 9;:SJ '' ,, 

kur~'tuş Kar~in- tada " ır/J. 

,. " ,, " 
" 

,, ,, 

cir gediği ·lll ,, ı10 
108 97 1-1 ,, kuranıezar tat 1i1'" 177 
109 98 2 1ueyve p 
110 99 3 :: :: ,, : 4' 
111 ıoo 4 .. ,, ,, 1119,f 40 
2 7 39 l 1 Torun ~ ıtaltepe tarla 1 ı6' 

48 40 12 ,. ,, ,il"' ...rı " " ,, e~• 
4 7 109 81 ,, ,, ,, RBir 1rı 

.. Yukarıda mevkii, kn·rnet ve 3~çll ~6 
h mulegayıp eşbastan ınetrük t9 p odd('I s/ 
lfü~ mü!ki.vctıeriniıı satışı 20 g ıı .111 ı7/ t 
müzayedeye konulmuştur. Talip\er•

0
1 tJ~dıl 

zartesi günü saat 10 da KmkhaO .l\
13 00ıııJ1,. 

sında Müteşek dl komisyona gaYr.
1 ı~te r0

11 

laeıodcl yazılı dep > zito akçasile bır 1 
[11Ss 

meleri ilan o~unur. Not : Hilucııufll 
aittir. 

1 - Vilayetin muhtelif 
mahallerinde şosa asfalt 
kııp!ama ve Rögar inşası 
kapalı zıu f usul ile eksilt
meye konulmuştur. 

Mücadele teşkitatt lıi 1-
mlş ve faaliyete buşlan

nııştır. lskenderununu en 
esas1 ı sıhhi:ihtiyaçl;ırmdan: 
lı. rini karşı ayan tın teşk:- ı 
lfıtın Heyhaniyeye de teş 
mil edilmes"ni dileriz. 

Yemeklerin tahdidi 

düş4nülüyor 
Aııkam:- Bilun•um 

lokantalnr<la ve lokantas1 
bulunan otellerde alakart 
yemek usulünün ilg ısı vı• 

3 Uacii ~add si delaletile 
55, 2nıudde mucibince yirmi 
beş iira ağır para cezasi· 

2- Eksiltme 22 ağustos 
942 cumarttsi günü saat 
11 <le Antakya Nafıa mü
dürlüğü odasında müteşek 
kil kom~syonca y ,.pıl ıcak 
tır. 

3- istt,yenler hususi Şdrl 
name ile proje ve t-1vrakı 
keşfıyeyi (12) lira (68) ku-

Amasyada sıcaklar 
Amasya 14A.A.- Üç 

gü11denbcri ı-;ıcağın şiddeti 
artmıştır. Dün gö\g~de_ sı
cı-Klık derecesi 4lidi. 

Neşriyat Müdürü 
~e im Çelenk 

C H.P. Mlltbaası Autakye 

tabldot usuliiniJıı me.:' u•i 
ol..ırak tatbiki bahis mevzu 
dı..;r. Tabldot listesinin b " 
et, bir s~bze veya piHh, 
bir de tallı veya yı.>miş 
g.bi ancak üç çeş tten ilı: -
ret bulunması düşünülme' 
ledir. 

le nrnhkümiyetine ve ya
k.ıl.mtnış olan bulgur arm 
kendisine iades·ac ve hü· 1 
k iinı lı ülasasının masrafı 
mahl<Qme ait olmak üzere 
Hatayda intış tr eden Yeni 1 
gün guzetnsinde neşrine 

dııır 14 7 942 gün Ve 646· 
- -356 sayı ile verilen karar 1 
katıleşrniştir. 

ruş bedel mukabilinde 
Nafıa dairesinden satın a· 
lubilirler. 

4- Bu işin keşif bedeli 
(~53439) lira (69) kuruş
tur. 

- Muvcıkk.ıt temirıat 
(13888) liradır. 
6- Taliplerin ihaled~n 


