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sinden e kuru, al.nır 
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10 kuru,tur -....... SAYISI 2 KURUŞTUR 

Q~a .. şehitlerimizi Alın n a 
ffa ugun saygı ile andık Mağlüp Rus 
"nş h' 

il e ıUE<r' . . ' K u k S l' Ç d tı~llii Ol ımı.~ın an 
11 

urum ullŞ am e tm 0· Qr USU n U ta-
her .. an bugun yur· lenkin, bu günü canlandı· 
4r-h .~0nUııde old. ğ ı ran bir hitabesi takip eyle k · d • 1 rııni . _u ~ ıp e ıyor ar ~aJ\ılnı Zde de bır ıhtı- miştir. Hitabed~n sonru atı , 
dttıın ıştır. Belediye lan bir topla bayruklar ya Birçok yerlerde Al 
~ ,'lbk~'lt Yapılan ihti- rıya indirilmiş, fabrika dü man kıtaları Rus la 
1 ı'e ve ınüllii er· dülderile motörlti (nakil va 
llh) ~el~diy~ p ı· sıtalarının kornaları yarını 
".ırı , ar ı 

ba~ır Ve halk birlik- dakika arasız ötmek sure-
• ask bulunmuş, bir tile ihtifale iştirSk eylemiş 

j erıe ge l'k !erdir.Bu anda herkes oldu 
an b· ne ı teşki· d 
ıruk ır müfreze tfüe· 1 ğu yer e durmak suretıle 
~ 1•30eydlenıiştir.Tören ı aziz şehitlel'imize say(!ı du 

agıi'-<la a talebelerin ruşunu yapmışlardır. Say-
ltı n ok d gı duruşundan sonra as· 
arş;ıe b u uğu istik· ksıi kıta tarafından hava. 
fia\' aşlamış bunn 

· ı:ıt ~.~uruınu :ıdma ya üç el saygı ateşi yapıl-
•vıudürüm" mış ve bununla tören so· uz ve na .-rmiştir. 

' {"i!'- Komprime-
e,. ıne hükiimet 

tıı~r' el koydu 
~irıi 1 ~de ,100!gramdan artık 

nın buluna. lar beyanna ... 

~kıı me verecekler 
ara 14 

) Bu . (Radyo g .ı- mecbur tutulmuşlardır. 
Çı gıııı re ~ 

4 kun L· snıı gaze· Ellerinde 100 gramdan 
~ ~ittiltit ır Koordinas faıla kinin bulunan ecza· 

\re ı.. e hükumet k'ı-"ın1n k nH v~ diğer müesseseler 
eı k onıprimele beyanname vereceklerdir. 

t- OJnıuştuı. 
l\ının El konan kininlerdeki pa-
~b hctk·"Ve komprime halan peşin , ·erilmek şar-
3lar ıki "Ve hükm" tile satın alınacaktır. Dev· 
t ellerind · ı l t K l d b k ltıın 1 h" ekı kinin e ve ızı ay an aş a 
4~ııalll .. _ukllnıete bir kimsenin kinin · kompri 

\~ ~ ... ıle bildirmeğc mesi yapması yasak edil· 
V ~-~- miştir. 
~ ~ inı. s~-!.-~~~~-~~~!::J 
~~ 1 

12 oyer Yalan şayialar v.ı· ske"d . 
ı." '"'' ,, erıuna 'ft· B "'l:r ·ı..ııı ~ ,r··- gı ı ugün ekmek veri imi 
lıl •tıde ':ı'e ı" Soyer be 
~ru Old\1ıntaka1'icaret yeçeği haberi asılsız 
ıı son Ujtu halde dün Diin çarşı ve p21.arda 
~it ya .lskender,ına un ve bu~day mevcudu 
lırtıaıı a~nıiz ıaşe işle kalmadığı içiıı bugün ek 

~~ ~Şkilatı uru'"?unu ve mek verilmiy~ceği 'e şeh· 
~Utıde l şeftış edecek rın ekmeksiz kalacağı Şa 
t'~lır 8kenderumJa ı yıası dolaşmıştır. ilgili ma 'k · kamlardan yaptığımız tah 

Y~r,11 tlıek ler i kikatta bu hnbP.rin tama· 
(' · darı 't'b m:le yalan olduğu ve mah 
~~d I 1 ı aren su~ zamanına kadar şehri 
~ 1r ~:~ ,olacak ııııze yeti cek miktarda 

"ııu .
1 

ddetten beri buğday stoku mevcut bu· 
~~h.. l (! k k l d ~ . .... ıllı k arışı ola· un ugunu öğrendik. 
tre ,, il ta olan ek· Hükumetin ekmek me· 
y .. ,.Jiltınd ... b l . d '"l'ine n m nren se csın e aldığı ciddi ve 

~~ ~~r. ŞeClı~d~r karıştı kesin tedbirler malOnıdur 
'~"tlilrlhrımıze geli· Bu itibarla halkımızın bu 

\>etilrı·~~~an fabri- yalan şayıalara kulak ver 
:r ır, . 

memet ıoi tavsiye ederiz. 

rı geçmiş 
Bertin 14 A.A.- Hes· 

mi bir tebliğe görı>, Kerç 
te muğ'up edilen Rus or 
dusunun takibine fasıla· 
sız devam edilmektedir. 
Çenberden kurtulmağa !llU 

vaffak olan Ruslar yok e
diliyor. Birçok yerleıde 
Alman kıtaları Rus kuv-
vetlerinj ;-;eçmişlerdir. E
sirlerin sayısı her t:ıaat 
artmaktadır. 26 nisan 
dan 12 mayıs1 kıdar Rus 
lar 784 uçak kaybdtmiş· 
lerdir. Alman kaybı 82 u 
çaktır. 

İtalyanlara göre Al
man taarruzu 

Roma 14 A.A.- Popo 
lo Ditulya gazetesi Kerçte
ki Alman ,tuarruzundan 
bahsederken Lu hareketin 
muvafakiyetle başarıldığı 
nı yazmaktadır. Gazeteye 
göre, Ruslar tamamen ku· 
şatılmış ve yok edilmiştir. 
Ruslar yeni Alman ~sili.Hı 
}arı karşısında şaşırmışlar· 

dır. 

İngilizler Alman mal
zemesini takdir 

ediyorlar 

Londra 14 A. A. 
,,Maueçster Goardyan,, ga· 
zetesi diyor ki: 

"Alman SRvaş mutzesi· 
nin iistün evsafı hakkında 
bir şey söylenemez. Hus· 
lar bütün kış karşı hücum 
lara rağmen Kırımı Al· 
maıılardan kurtaramamış 

ve Leningradı geri alama
mışlardır. Alman lkumun 
da heyetinin üstünlüğü de 

• şüphesizdir. 

A iman işgal kuvvetle· 
ri geri alınıyormuş 
Moskova 14 A.A. -

Almar.!ar Fransa ve Ho· 
landadaki işgal kıtalurını 
geri çekecekleri günll dii · 
şl nerek siyasi ve iktisadi 
tecıbirler almakt.ıdırlar. Bu 
arada Paris bölgesindeki 
otomobil ve uçak fubriku 
larıaın başka yerlere nakli 
düşünülmektedir. 

Rus/ar Yunanistandan 
1 Yurdumuza gelecek 

Savaşın Alman- fakır cocuklar 

1 1 h. b"f 1 Yunanistandan getirilecek 
ar e 1 ne ı. - olan fukir ve kimsesiz çocuk 

fiğini itiraf edi
yorlar 

Rus kıtaları intizam
la geri çekiliyormuş 

l\loskova 14 A. A. -
Hus başlmmandaıılığının 
bugünkü :resıoi tebliğine 
göre. Kerç yarmmdasmda· 
aki meydan savaşının' Al 
manların lehine bittiğini 
ve Rus kıtalarmuı d·iş na 
na ağır kayıplar v13rdire· 
rek intizamla geri çekildi 
ğini bildirmektedir. 

Buna mukabil Timo· 
cen'.oııun kumandasındaki 
llus orduları da Ilarkof 
bölgesinde şiddetli bir taar 
ruza geçerek Almanların 
müdafaa hatlarını işgal 
etmişlerdir. Rus ,orduları 
şimdi ıkinci hatta doğru 

ilerilemektedir. Savaş bü · 
tün şiddetile devam ediyor. 

Rus1ar Harkof ön
lerinde 

Londra 14 A.A.-Mos 
kovadan gelen haberlere 
gört", .Mareşal Timoçeııko 

kuvvetleri Hı!rkOfa yaklaş· 
maktadır. Almanlar büyük 
ölçüde malzame bırakarak 
geri çekiliyorlar. 

Londraya göre 
Londra 14 A.A.- Al· 

man tebliğlerinin mübale· 
gali haberlerine rbğrt. en 
Kerç cephesince Ruslar 
intizamla geı·i çekilmekte· 
dir. AlmanlffJ' çok ağır ka 
yıplar vermişlerdir. 

Diğer taraftan Husların 

Leniııgrad çevresinde de 
bilyük bir taarruza geçmiş 
bulunmaktadır. Almanlar 
burada yeni obüslur kul 
lunmışlardır. Bu obüslerin 
mermileri patladığı zaman 
3000 derec~ sıcaklık neş-

SON DAKiKA 

Kerçd~ştü mü? 
Londra bu haberi 

henüz teyid etmiyor fa 
kat Rusların duru

mu iyi değil 

ları, Erzurum vapuru teııı 
muz ayı içinde lstanbula 
getirtecektir. Bu çocukla
rm ne suretle yedirilip ya· 

I
' hrılacağ1 hakkında hazırla· 

nan talimatname prOJeSı 

'ı BasvukUliğe sunulmuştur. 
Getirilecek çocukların hep 
si Balta Limanındaki Balık 
çılık Enstitüsüne yerleşti· 
rilec ~k lordir. 

Yeni Belediye 
seçimi hazır

lıkları 
Yurdumuzda Belediye 

seçimleri 1938 yılında ya
pılmıştı. 1942 yılında yeni 
seçim yapılması g'3relcm~k 
tedir. Hunun için Dahiliye 
Vokilliğioce ilk hazırlıkla· 
ra başlanılmış bulunulmak 
tadır. Bilindiği gibi se;im 
defterlerinin hazırlığına 1 
temmuzda başlanılacak ve 
cyHll ayı içinde yeni bele· 
diye seçimi yapılacaktır. 

Otomobil lastiği da 
ğıtılıyor 

Vilayetin ihtiyacım kar 
şılamak üzere şehrimize 
gelen otomobil ve kam
yon la.etiklerinin dağıtıl
ın asına dün başlanınış!ır. 

Dağıtma işi Valimiz Şefik 
Soyerle Belediye Reisinin 
kontrolü altında ve ilıti· 
yaç1arı önceden tespit e · 
'iilmi~ olan şoförlere para 
sı karşılığında verilmek
tedir. 

= 
retmekte~lir lııgiliz askeri 
mahfillerine görP., Alman· 
tarın Kırım taarruzu bir 
hilPdir. Ve asıl büyük ta· 

• 
arruz d.:ığildir. Çünkf\ !Al· 
manların ilk hedefinin Le. 
ningraıl olması mümkün· 
dü··. 

ordusunun sarsılmadığı an 
laşıhyordu, Fakat buglln· 
kü Hus tebliği Rus ordu· 
sunun yeni mevzilere çe
kildiğini bildirmiştir. 

Londra 15 A.A.- Be~ 
günlük bir savaştan sonra 1 
Kerç çarpışmaları şimdi 1 
daha çok nydılanmışbr 
Düne kaclaı Kerçteki Rus 

Kerçin Alman ve Ho · 
men kıtal arı tarafından işgal 
edıldiği hakkındaki haber· 
ler Londrada .henüz teyid 
edilmt>miştir: Bununla be· 
raber Rus ordusunun du· 
rumu iyi değildir. 
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YENIGUN 

GençlikveSpor /pek kozası reka 
Bayramı 

t . k .. k .. 
lJlus·l. y.aşayış111ızdı esı ç mu mmel 

hE:'r · gun bıze neşe g -
1 

tirir, bir 'evine kaynağı 
• 1 ı rat p la~ ram şt-nlıği "' 
rir. 19 :\• yıs ,enç 1 tirln
~ e curnhu,.·y tiııiıı te'rrn l 
hışmın koı duğu gün oldu 
ğund~m giızel Lir önemle 
l atlarız. 19 ı\layısı; her yıl 
yurdun her köşesinde, 

gençlik ve spor bayramı 

olarak kutladığımız ~iui 
bu yıl da kutlayacağız. 

l(oope afif s fınalma teşkilatı 

tamanılanarak işe başlad~ 
Süveydiye, antC$kya ve Aı suzda üç satınal
ma merkezi kuruldu - Geçen yıl Bursa Ko 
operatifinin aldığı kozaların sahiplerine ki 
lo başına on ·tc:uruş dağıtma işine başlanıyor 

* * * Ht'r köşesine bir düş 
man saldırnıış, her buca· 

Dün öğleden sonra T!caret 
odasında bir toplanh yapıidı 

ğında bir zulüm ve işkence ipek kazası ıııahsulü 
(tuzağı kurulmuş, her sem bir kaç güm: kadar idrak 

tinde bir yurtdaş zincire edilecektu. Bu yıl havala 
vurulmuş olan Türkün larm müsait gitmesi mah 
ce-nnet vatanı Anadoluyu sulün gelişmesinde çok fe 
bu haydut çizmeleni.:iden yizli bir rol oynamış bu· 
temizlemek, vurulrnrl" iste Junmaktndır. Bu itibarla 
nen bu ziucirleri koparıp bu yıl rekoltenin geçen 
parçalamak ve ulusal sa· yıldan dı:.ha yüksek olma 
vaşı yaparak, yeni Türki· . sı çok muhtemeldir. Şim 
yeyi kurmak için büyük diye kadar böceklerde bu 
'"Atatürk,, 19 mayıs günü laşıc1 hastalık görülme· 
Samsuna ay.ık basmış ve miştir. 
karanlık'arı yularnk tan Mahsulün yak) aşnı a 
yerinde hürriy~t ve istik sı üzerine Koza Tarım ~a 
Jai gıiaeşi olarak doğmuş· tış K•>operatifi sacınıılma 
tu. işini düzenlemi~ ve teş 

işte onuu için gençl • ki'Milt- kadrosurıu tamam 
19 mayıs gününü ~ba} Jıyarak işe başlurnak üze 
olarak kutlayacaktır. re blıhınmuştur. 

* * • TeşkfüHı kurmak üz~· 
19 Mayıs; Türk [ergin- re Hursa Kozacılık Koope 

lik ,.e E>gemenliğinin ikinci ratifi Umum Müdürü "Ce· 
bir Ergeııekonu ve rna tils mil Bukerle t Burl'a )pe'< 
tuliinin yeni 'dıği bir Boz böceği enstitüsü Müdürü 
kurt geçididir Tahir Y denen şehrimize 

Bu IJuyük gunü, her yıl : gelmişlerdir. 
gençlik ve spor bayramı Kooperatife ortak ya· 
olarak alıyorsak; bı.:nun zırr:?ı devam etmektedir. 
özel ırnHlmı vardır. Çünkü; yazma ışi mahsı.ıl zama Jı 
o gün; sağlam, gtnç vr da devam edecektir. Şım 
d~nç 'furki} enin temel ta diye k td!lr Kooperatıfo or 
şı, gilfbüı, gü~lü, disipıiu tak ohı ularııı sayıs1 500 
lı bır gem;lık kanile, cani u çok aşmıştır. 
le, ~ı..liJe, biıtüıı varlığile Diğn taraftan Bursa 
erkekli, dişli, çaJışmLısiİe , KO.!.a Kooperatı(inirı ge 
konmuş ve bızl bu günki.ı çen yıl V1ıayetimızden 
erginl 1ğe kavuştururak satın aldığı kozalaım s .. · 
cgerı eu lıır } urd uıerinde hiple· iııe kilo başına 1 O 
yaş mak haidwıı kuzan· kuruş kilr <l ğ• nıası ıŞL 

d ıı mışur. .ue de: bugünlerde b ... şlana 
:,: * ~ caktır. 

izah ederek · buna karşı 
y abaocı memleketlerde 
alınan tedbirh~ri anhıtmış 

. tır. Müstahsili korumak i· 
I ._ çin tek çarenin finl istik 
! rarım temin t::tmek oldu
ğunu izah eden Umum 
Müdür Koza Kooperatfleri 
nin rnühjro rolünü anlat
mıştır· Bundan sonra Bay 
Cemil Biıker, geçen sene 
fiatlann spekülatif mak
satlarla 70 kuruştan 20 O 
kuruşa çıkarıldığım bunun 
da s1.:bebinin koza ile atın 
gibi oynamtc temflyülleri 
olduğunu, böylece müs
h:hliğin iştira kuvvetinin 
dondurukrak felaketli bir 
neticenin önüne ·geçmek ü 
zere hükumet diğer istih· 
sal madde)tjr\nde olduğu 

;,{ibi fiat stopajmın kozaya 
tatbiki şeklile gerek sana· 
yicilerin, ger ~k nıüsleh!i t .. 
lerin ve gereks~ müstahsil 
lerin işini emniyet &ltına 
almış bulunduğunu anlat
mıştır. Bundan sonra söz 
lHrine devam eden Umum 
Mudür demiştir ki: 

"Ticaret Vatelince be
yaz kozaya Bursa rayıcı 

olmak üzere 200 kuruş a 
zan i fiat koymuştıır. 

Diğer istihsal nıeınle 

ketler indeki f ıallar l:)un:;a 
ile buralar a t'dtım<lakı ııak 
liye ınasrafi.ırma göre bu 
güııl.mle müstahsil bölge· 
ler Vııayet makamlanua 
bıldirileceklır. kı:ılile1ece a 
it tah·ivvlleri ıi ıse muıs.aı t t9 hlayır::.; gençlik ve 

. por lr ~ amıdır. <;unku; 
o gençlıktıı kı; bize bu bur 
yurdu, uu ınü::,tnkı ulıısu, 

lmuit • .ı...e lieuetkıırnış bır 

zıncu· haı.nde ve 1bir bil· 
tun olarak blıcdiyete ka· 
dcı.r yaşatacak, her böyle 
8eViuçli ve mutlu günde 
göğsumüzu gururla kabar
tıp başımızı if lilıarla dim 
dık lutucakllr. 

Koop ·r<Al ,vilayelimiz 
de iı<; satım.lma merkezi sil bölgelerın Fı ıt :\lüra

kabe K..omisyoaları tayiıı 
1 

kurmaktadır. ~B.mlardan 

ışte bunun içindir ki~ 
gençliğe onur, spora önem 
getiren 19 muyıs gününü 
bayram olarak kutluyoruz. 

,Ş. OGUZ 
ı~eşrıyat Muduru 

Sdim ~UE~K' 
.. ~.ı l. P.Matb u1sı Au~ tkya 

uiı Hltİ!.>i !;üveydi yede ı.Kiıı cdecekleı dir. KDzuy a ko· 
ci::.ı şehrimizde ve üçüncü rıulau azamı fıat esası Ti 
ı;ü de H.rsuz nahiye mer- curet Vokalelınce ~öyle l!e-
kezlerindedir. • saphmınıştır. • 

* * 1939 yılı rnulıtelıf .mad 
* Koza müstahsil, mih· delel'in piyıısa rayic;leri· 

nak Vb depo sahipleri a· ne göre buğ4ay ve bakli· 
raliında dün Tıcaret oda- )at üzerinde yüzde 2u0 bir 
sında bir toplantı yapllcmş tereffü müşuhede edılmek· 
ve loplantıda hazır bulu· tedir. 
nan Bursa,Koza Tarım Sa Dokuma sanayii iptidai 
tış Kooperatıfi füniğı U maddelerinde ise bir fiat 
mum Müdtirü Ceuııl Bü tereffuünün en himayelisi 
kn, mazideki koza mikya yapağı_.vb merinosta olduğu 1 

sı ile bugünkü rtkoıte ara gibi koza fiatı yüzde yüz elliy 
sı.~daki . düşüklüğü ve~~ ı munzam olarak kilo başına 
dWiUkluklerın sebeplenw 25 kuru~ primli beraber 

Posta, telgraf, 
telefon ücret 

leri 
Yeni tarif~ bugün-· 

den ıtıbaren başlıyor 
Kolilerden Laşkı1 dığer lıü · 
tün peısta te'grnf v~ tele· 
fon Ucretlerine yapılan zam 
]ar bugünden itibarerı y:\ 
rürlüğe g·rmekkdil'. Mek 
tuplur için posta ücreti 
7 kuruş yeril e 8 buçuk 
kuru~ iizeı inden alrnac:ik, 
telgrııfların kelimesi de 20 
para artacaktır. 

e',/ 
~-a.-----,___"""' , de 

Çok yerı~as 
bir teşebb~ ~ı 

Defne otelı 
k açılac.a pefııt1 

Uurbiyndek1 
.. çılıf. 0 

linin <1eçen yıl .. , rıı' 
rnk kapalı kaldı~~~ıtl 

· en ı ı:ı 
dı:ır. Ş~hrı~ ,<ıı'ık. ol 
en crüıel uıı· ~ \;eti I! 

t'> ce J tı' 
!ıat ve eğlen. J{BP~ , 
Def.le otelirıı.u btlıııı'· 

· de ıı1 
m::ısını yerın bil ) . 
ilgili makamlar al"'o "~ 
telin :ıı;ıl:ırak ~ 115ırı 1 

desine arzol.~O qe !Jıl 
nasip görrnu~gatıı gef. 
susta teşebbU 

Radyo ":jbonelerirıe 
zam yok 

lerdi r. 1crııı~ ı Haber ald.ığ arı~J 
. ırı g, e> 

re Harbiye ıc. tesis Bir müddettenbeei öı~ü· 
rnüzcleki l•azir:rn ayıııdan 

itibaren radyo uboneleri 
ııin lJ liradan 40 liraya 
çıku rılacıı~ı hakkında bir şu 
yıa d )\aş nJlct-ıchr. Ilgili 
mak ımlardan yaptığımız 
t.ıhkikata göre, bu haber 
tamamen ası'sızdır. 

tobüs seferlerı .. , Jef~ 
.. de uÇ ~ 

' cck ve guntıardtı .• ıı 
ayyen saa d ır 

sıo ıı. 
Harbiye ara 

açık teşekkür 

ı. · .ıe ' celi tı r. . fllİıt"' 
y aı n:evsı ·ııtiY'' 

rin hakiki bir rl cıl!Jtl 
kıl " ( bu suretle 1 cBkll · 

. de o ıı çok yerın (11 
k dlıttl 

Duçar oldııgrum kör bar- la iJO"ili tllafH deıl eo • e ~ 

sak iltihabını derhal keş- şefkatle tak1P , Ş 
fedc~.· aile doktoru Mesrur bilı Ziya T 11 ' 80 ~.tli 
Hataya ve., hastanede beni l hislerimin kıY ~1cı ı ~ 
ameliyat eden op~ratör te 1il e ib a~101dtfıl İil< 
Doktor Hayriye Hastalığım) ~ ~ 

Metruk emlak safllacs 

Milll Emlak Müdürlüğünden: rıt~~ 
B~lun ~eftali, Y.diinya,Erik,Elma,Kııysı,~lul:elİ 

c. uğu köy ~ 1'f· 
cığaç'kilo A.K. A.K. A.K. A.K L1

1z3 9' 
Haı biyel'\. 45 400 7 J 505 34 325 49 395 

Dllver kö. 6 12 34 140 29 150 28 81 
IsmaiJıye 810114883 8788)72312 
Camusa.yııa 7 35 5 5 3 6 
Ay. ısumak 29 117 41 132 4 10 6 ıo !'i 

Yukarıda yazılı metruk meyve ınahsll \ır· 
tarihinde p z-ırhkla deftel'darlıkta satıJvCil~ 1;ı;ttl 

'l' 1· l 'l IJJI at a ıp o a ların teminat mektupları e ~ 1oJ 
racaat!arı. l! ılıc;elerin listesi milli Emlaki ı 
de h .. r ~ıun·m gönilebilır. 14,15,1~ 

,a 
ŞlDDl.!:lLI BIH YER 

SARSL\llSl 

Loudra 15A.A. - füısat 
hane dü 1 saat 3,52 dr ç Jk 1 
Şiddetli lJ:r yer SM SıntıSl 

ırnydetmiştir. ı 02vJ kt lo 
ı..nı'·tre doğuda tahmin edi 
len bu f.arsmtı ik~ saat 
sürmüşlür. 

200 kumşac;ıkarılm~şlır.,, 
Bu izahattan sonl'a Umum 

mı..iuiir Antakya, Süveydi 
ye ve Al'suzda nıizau tev 
hidinin m..ık"> ldt 11 .1 f ıatlar 
dan maada maddenin 
kalite ekspı:ırt:zin::le ve tar 
tısında adalet temini oldu 
gunu anlatarak bu leşehbu 
sün de Hatayda ko1.acılı 
ğın mazideki büyük ölçü
lere yükselmesine amil ol 
duğunu ilave etmiştir. 

Taş satıl8 
.. ,ıilli 

"dıl 
Vakıflar rı1 ı.1 l 

:Jp9 1 
ı, 111 1 

J)ördaya~ 1 ·:ı~.t , 1et ) ·pv 
ŞeyhrnöhCT iif.Bt ~ 
nd Mit arsa 9çı 
halinde taŞ1"' 1atıf• Jıtl " ' maya çıka~l zJ 1 ( 
men bedelı j tıt' 
kııt teminatı 94ı~; 
lesi 20 -5 ~5 ıl6,, 
günü saat pıl'lit 
idaresinde ~~,ııc'1 
tekliledn o:ıiJ 
olunur. .lA ,•1fj 

G .. ...ıJ~ ı u ı • 1 
Jll,, li 

Bu akşa111 ·bf r 
biiyük tarı tli~ 

Rak kasa oJ" 


