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SAYISl 2 KURUŞTUR 

Ücret p indir . 
GOnD iJBÇ n sayı ar 

10 ·a:;r tur 

Y;ni tip 122 uma tez 
gQ/u köylülere dağıtıldı 
Dokumacılık kooperatifi teşkilatlandı ve 300 
v . dokumacı birliğe girdi 
kalırniz Şefik Soyer köyler de el tezgahı dağ tımı işini yakından ta 
'P ediyor - Yeniden 20 tezgah daha ısmarlandı - Köylümüz yeni 

~~· tı tezgahlar: çabuk kavrıyarak ber.imsediler 
~\ılık t~zga?Iar~le doku 300 kadar esnnf r;irmiş bu karşılamak .. ti~re tezgah 
't: b lŞlerı VıUlyetin·iz· lunmaktadır. Bu varlık kullanan koylulere her 
ııı~~ gün biraz duhıı ge batayın dokumaC'ılık sana yıl için 4 paket ipli\c veril 

"ıf sa le Ve Halayın eski tını geliştirPcek en kıym~ ruektedir. 
etı Uatı olan bu iş ye· li bir hareket sayılabilir. Fakat bunlar piyasadan 
Cu Cflnla?maktadır. * * • pamuk alarak çıkrıkla-iplik 

"lllle~hurı~·e~ Hül!.tlmeti Doku~r:ıa.cıhk ve tez haline getirdikten sonra 
utirtı e~ ıktısadiyahnda galılarla ıplık dııf;,rııımı hak dokuyarak pazara çı~nr 

:ııı ltı bır [rol oynıyan kmda lktisat MUdtirlil maktadırlar. 
~il •. ernıeket işine gere· günden uldığımız yeni bil Bunların yıllık ihtiya 
• 0nE:n • v·ı.. · ı 4 k tt f \ l %ti . ~· vermiş v~ Vı· giyo göre ı ayetın mu ı cının pa e en az n o a 

tıııııe 1?1zı11 nıuhtellf ke- telif höylerine parasız ola rak temini için de Vekale 
aıı / 11de geçen yıl açı· rak da~ıtılan 122 te~guh te müracaat edilmiştir. 
~ d kurstan 194 yurt· tan satış kooperatifine gir , Köylülerimiz yen! tip 
t~~ k~~u~nncıhğı öğrene· miş olan her. t:zgaha. ~Y tezgahlan tamam ile benim 
~la dı çevrelerine ve da 6 paket ıplık verılmek semiş ve bu tezgahlarla 
qı~1Sile nıemleketin rkti tedir. çok iyi neticeler alındığı 
~~•.na faydı:h bir un Ancak istihsali arttır görulmüştür. l~öylülc-r, 

V 
lıne g ı · 1 d" mak için Vekalet nezdin Cümhuriyet Hükumetinin 

aı· . e mış er ır. t\-~elkınıız Şefik Soyer de yapıhJH son teşebhilsler gösterdiği bu ilgi ve şef 
ı koy1uPa.zar günü, Çakal· nelices"nde bu miktarm katten çok memnun olmuş 

r >.ııll nde, kurstan me· ayda 8 pakete çıkarılması lnrdır. Bu surutle .ı köyleri 
I...._ Olan k .. ı··l · · mümkün olacaktır. mizde milli sanat yeniden :'-&ah oy u el'l nı ıze tıı~k ii dağıtma işini b~ör• Aile leriııin ihtiyacını ihya (dilmiş lıulunrnak tadır 
~ıtllı' Zere bizzat oraya 
h~s~~t Ve köylülerle bu 
tıı~lur~ başbaşa kı ınuş /(ı zacılık Koo 

peratifi l\~uı··ı ~ " u erimizin doku-
%i1·sanatında gösterdiği 
~i'e~~~t. ve köylülerin bu 
~tıı:ı b ~ı ~hemmiyet memlo 
~ b· u önemli davasın· 

l'I" 
~r "<Q Çuk bü ·· k ti "t· Ver yu mı 

~\U ecek ruuhiyetledir. 
~ t tstan mezun olanla 
~~\:. e~gahlar dağıtılırken 
ta .. ıst k ~k·ı ~ karşısında ku 
l'fı~ , 1 Olek zoru hasıi ol· 
~6~luı e \;ekilen kura t ile 
~iştir ert: tezgahlar veril· 

\· li~Le ı;a~ı: r uldığımıza göre, 
~itdar t rnukumı. şimdiye 
~ hta dn~ıtılan l 22 tez· 
Ub 'in başka daha 2) taz 
t~ d aptırarak köylüle· 

ı~~ıtilca k tır. 
~iıcı~~~t tnrnftan şehri· 
,:. ~"al uokumacıJar;,ken 
-ıı k\J ilflıdu bir koop3ra· 
;~ Üo~arak teşkilatlanmış 
~alqt ~nan bütiln doku
~ ~tlde u kooperatifin mer 
ıt başı. 8altŞa çıkarılma 

1\ unın ıştır. 

~ \ı~Per_atif'! şehrimiz \ 
cıver köylerden 

Umumi Heyet bugün Valimizin 
reisliği altında toplanıyor 

Koza milst,-thsillerini 
korumak için Valimiz ;;e· 
fik Soyeri 1 teş .. bbüsile ku 
rulmasına karur verilen 
"Koza TarımSatış Koopera 
lifi,, için hazırlıklar sona 

ermiştir. 1 

Bu teşebbüsün son mer 
halesini teşkil eden umu· 
mi heyet toplantı ı bugün 
saat 10,30 da Valimiz Şe· 
fık Soy~rin başkanlığı al
tında yapılacaktır. 

Bu toplantıda kurula· 
cak ( lan Kooperatifin eeJs 
ları görüşülccok ve istih 
sal mevsiminin yaklaşma-
sı dolayısil~ kooperatif in 
hemen teşekkül ederek i· 
şe b~şlaması ve gereken 1 
formalitelerin bitirilmesi ka 
rar altına alınacaktır. Bu 
Jünkil . toplantıya kozu 

müstahsillerinden 30ee ya 
kın kimse iştira edec~ktir 

Bulgaristanda 
Kral yeni kabineye 

direktıf verdi 

Sofya 13A.A.- Pul 
gar Kralı Boris yeni teşek 
kül eden kabinenin ilk 
tophmtısına reislik" etmi~ 

"ve büktimelin takyid et-1 

~mesi gereken dıs va ve iç 
politika hakkında direktif 
ler vermiştir. 

Sofya 13 A.A.- Bu 
raya gelen Japonyanın Her 
lin Büyilk Elçi Kral Boris 
tarafından kabul edilmiş 
ve kendisineSenAleksandr 
nişawnı:ı birinci altın 

rütbesi verilmiştir. 

Yakında baş
lıyor 

Hindistandaki lr.gi 
liz kuvvetlerinin .3 

veya 4 tümenden iba 
ret olduğu söyleniyor 

Nevyork 14 A.A. -
askeri ve siyasi n abfHlere 
göre Japonların Bataam 
alması ve Kripsin muvaf 
fakiyet ~izlikle Ingilteı eye 
dönmesi üzerine Japonlar 
Hindisbını çapu~ak l-le ge 
çirmek için toplu bir çı· 
karmaya pek yakında 
başhyacaklardır. Hindistan 
da 1 milyon 200 bin Hint 
li askerle 3 veya 4 tümdn 
kadar Ingiliz askeri var· 
dır. hu itiharl..ı askeri Şef· 
Jer Hint denjz kuvvetlerine 
daha çok güvenmektedir· 
ter. 

lng"lizlerin annvatan 
ve Akdeniz filosundanHint 
sularına kuvvet ayırmıyu

cnkları sanılıyor. Eğer Hin 
distana bir Japon taurruzlı 
başlarsa, Müttefikler ümit 
siz bir mücadele zorunda 
kalacuklardır. 

]apo 
da 

Yükselen bir 
tehdit sesi 

«Savaşı Londra ve 
Vaşiogtona kadar 

götüye,ceğiz 
Tokyo 14 A.A.-Jnpon 

Generallerinden biri söyle 
diği bir nutukta demiştir 
ki: Savaşı Londra ve va· 
şingtona kadar götürec"k 
ve AngloSakson ktitlürünu 
yok ederek bunun yerine 
Japon zihniyetini koyacn· 
ğız. 

Arhk İngiltere 
ye dönüyor 

İngiliz devlet ada· 
mı henüz ümidini 

kesmemiş 
Karaş 13A.A.- lngi· 

liz tekliflerinin reddinden 
sonra IngiHereye dönmt•k 
üzere buraya gelen Krips 
g.ıze' '"'ciler tarafından so 
rulan birçok suallere ver· 
diği kar~ı,ıkta demiştir ki: 

"-Hınt milletir in gü· 
nim u:rinde ln}{:lterc ile 
bir anlaşmaya varacağını 
umuyorum. Bu hu~usta 
um idim kırılmamıştır. Fa-
kat bu anlaşmanın ne Zıl 
man ve nerede olacağını 
şimdi tahmin edemem ..• 

Krip, kongreye tekhf 
ve reddedilen planlar hak 
kınJcı iz'lhat Ver;nis ve 
red mesel sinin hiçbir za 
nrnn sürpriz teşkil· etmedi 
ğini söylemiş ve demi~tir 
l:i: 

"Fikr"m şudur ki,alıa· 
linin eks .. riJ eti savaş gay 
retine iştirak için elinden 
geleni yapıyo . Hıntli pJr 
tiler de egur miHetin bu 
elbirl' ğine uyarnk hükti
m tle biı leşirlerse la ha 
iyi sonuçlar alım.c •ğın.ı 
~üph~ yoktur. 

Ilindistanda vaıifemi 
ruü::;bet bir ş ·kilde netice 
lendirem den 1 ıgiltereyd 
dönüyorum. Hundan dola· 

' 

yı benden başka biç kım 
seyi suçlu göremem.,, 

lngilız basınının esefleri 
Londra 14 A.A.- In· 

giliz basını lfüıdistamiaki 
mıizakerelerin ke:silmeı:ıiııi 
esefle karşılan•akta, fakat 
er v y ı geç bir anlaşma 

ya varılacağı ümidini nçık 
lıyarak J lint milletinin ya 
kınd ı ağır bir imtih ın 
geçirec.::ğini, Liıtün olayla 
ra r .. ğmen H uiist nd.ı lr. 
giliz nufuıunua az t mm.h 1 

nı bl!gun müzakorel rır 
lcc-silmııs· nin ıarın bit· an 
laşmaya inkilab etmesi ı~ 
timalini yazmaktadırlar. 

s ON DAKiKA dığı bir bDŞ yazıda de niştir 

it 1 F l '"I alya FransJdan e 
a ya ra ~sayı ki i~t~lderinişiddetle is 

itfiham edıyor ?,ı:lıd~r. Fransa ltalyaıı 
. olu erırıden ve muazz ı 
lta!yan fedakarlıların fedakarhklarımızdan m 

dan Fransa m~sulmuş ~uldur. b:ğn Frans.ı ol 
Zilrih 14A . .A.- Faşist Haydı lsgiltere s:.ıvaşa ı;ı 

Liderlerinden fariııac\ yaz mezdi.,, 



a 
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el 

Çiçek~düşman
lığı 

Bahar geldi. Iler tara• 
· fın çiı_:eklerle bezt>ndiği şu 
günlerde yine bir çiçek 
diişmau'ığıdır başladı. m
lındiği gibi caddelerimizin 
bazılarında :c;ic;c.:kli ağaclar 
v~r,Jır. Bu arada bele· 
diye önünden elektrfk fab 
rikasına g· den şosenin iki 
tarafındaki ağaçlardan bir 
kısmı akasyadı r. Bütün 
kış çıplak dallarının sert 
rüzgarlarla stıllandığı bu 
zavsılı ıığaçhır, bahar ge
lince. güzel kokulu ve gü 
zel gfüünüşlü ~!:çeklerle süs 
lenirler. Akşam üzeri mü
kemmel bir gezinti 1 yeri 
olan lm cııddede insan .do· 
Jaşırken bir üzüntü, bir iç 
~ıkıntısı duyar. Sizde gör 
ınüşsüııı.izdür, hergün bir 
sürü çocuk ağaçlara tırma 
mr ve henüz açılmaya baş 
Jayan akasyaları kocaman 
koe.ıman dallarile beraber 
yohtrlar çok defa çocukların 
yanında onları bekleyen bü 
yiikleride vardır Umurnı biı 
yol üzerinde, bütün mem
leketin olan bu güzel çiçek 
leri, kendi zevki için yol 
mak bilmem ne kadar doğ 
ru bir harekettir. Bunun 
önüııe geı,;rnok için her 
şeyden evvel çocuklariyle 
gezmeye giden büyiiklerin 
buna müsaade etmemeleri 
lazımdır. Hiç sayılan bir 
manfa :ı t, yahut ta şah 

si kapr;s\er için herkesin 
hakkına e1 uzatmak çirkin 
bir hnrdrnltir. 

F. Gö~mtın 

Arthcak ücretler 
Valilik ve kaza r- ... 

J 

kezlerinde ça .ıştırıldığ 

gi ve tasfiye komi1'yonu 
muvazzaf azalarının hayat 
prıhalalıgı yüzün.len çek 
tikleri sıkıntıları gözönüne 
alan i\'.i.&liye Vekilliği. mu· 
\ azzak azalarla vukuf ebH 
ieı•inin ücretlerinin arltırıl 
masmı karal'laştırmıştır. 

böylelikle lıu komisyonla 
ra istenihm ehl yelle şa 
bıslar da alır.abilecek ve 
i§ler:n sürüncemede kalma 

~ ma!iı sağlanmiş o'acaktır._ 

i ngiliz iş nazı
rı diyor ki. 

«Ünümüzde çok çe· 
tin günler var,. 
Luııdra 13 A.A. 

lııgiliz iş nazırı yuptığı bir 
demeçte demiş'.ir ki: : 
"-Seıvaşın tabi dönüm nok
tasındadır. Yakında muda 
f t1adım taarruza~geçeceğiz. 
Bu 

1
hususta size daha faz. 

l..ı taı.:>ilal veremem. Üoli· 
müzdeki altı uy içinde 
ok çelin günlerle karşı· 

aşacağız,, 

23 Nisan ço
cuk bayramı 

ve haftası 
Yurdun en önemli me 

sdPiel'iuden ol an çocuk dli
vaslmn inkişafı için uğra· 
şar. Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu bu sene yirmi birin 
ci yılını idrak etmiştir. 

Kuruın Genel .Merkezi 
bu }Jl tla 23 Nisan bayra· 
mı ve haftasının geçen 
senelerden J.aha geniş ve 
şümullü ve çocuk dava· 
sındaki çalışmalarls elde 
edilen soııuçları belirtecek 
şe'.ilde kutlanması için şim 
ı liden hıızırlıklara başla
mış ve bütün merkez ve 
şübt:!erine bir tamimle key 
fiyPti Lil<lirmiş1.ir. 

Ankarada da bayram 
ve haftasının önemli bir 
şekilde olmasına ve Rad
yoda çocuğun sıhhi duru· 
nıu, çok çocuklu aileler 
ve iyi bakımla arttırılma 
sı, gürbüz yetişmelerinin 

temini, nüfusumuzun artı 

mıntla çocuğun kıymet ve 
ehemmiyetini, çoruk ölüm 
!erinin azıltılması gibi il· 
mi bahisleı i en kıymetli 
ilim adamlarımızm ağızla· 
rında halkımıza dinletmek 
ve ilgilerini arttırmak lıu 

asusunda icap eden tedbirleri 
aldığ gibi çocukhmınızın 
bu bayramı daha eğlan e 
li geçirmeleri için de daha 
zengin prngranılar trrtip 
etmekte olduğu ve çocuk 
bahçesinde de çocuklara 
terbiyelerine yaı ar oyun 
vo eğlenceler haz1rlamak 
ta. olduğu haber almıştır. 

lzmirde Abdülhak 
Hamid günü 

Jzmir 13 A.A.- Ab· 
uülhak Hamidin ölümü 
nün yıl dönümü • miln;ıs~· 
betile fzmir ve Karşıy .. kt 
Ht1lkevlerinde tören yapıl· 
mış v .: büyük şairin 
rulıu taziz eJi imiştir. 
lzmirde değiştirilen 

sakat esirler 
lskcoderiye 13 A.A.- iz. 
mird~ deniğtirileq yaralı ve 
b 1sta esirler buraya gelmiş 
lt rdir. Yeni Zelandah, Af· 
rika '.ı ve Avustralyalı olan 
bu esirler hararetle karşı· 
lanmış ve bunlar yurtla· 
'ına döneceklerini ancak 
Izınirdı:- öğrendiklerini_söy 

mişlerdir. 

Malta adası 
Bir cehennem oldu . 

Malta 13 A.A.- Hes 
mi tebliğ: S•)n 24 saat için 
de 7 Alman u"ağı düşü 
rülm Uşlür. Adaya a !.- ınlar 
gece ve gündüz devam et
mektedir. 24 saatte .bom 
bardımJıılardan ölen sivil· 
lerin sayısı 230, yaralanan 
lar 600 kişidir. 

Doğuda 
Ruslarla Almanlar 

arasında bir kıyaslama 
Berlin 13 A.A.- Al· 

man tebliğine göre, doğlt 
cephesinirJ orta kesiminde 
gerek taarruz ve gerek 
karşı koymada Alman as 
kerinin kızıl orduya Us 
tünlüğü ishal Q edilmiştir. 

Burada düşmaııın çok şid
detlı karşı koymasına rağ 
men bir şehir üç nokta 
dan zorlanmış, uüşrnaua 

\'.Ok ağır kay1plar verdiril· 
miştir. ŞimalJe düşman ta 
arruzları geniş zayJH. tla 
püskürtülmüş ve 7 tank 
tahrip edilmiştir. 
Yeni bir havn sav2şı 

Berlin 13 A.A. - ilaşku 

mandanlığın haber verdi 
ğine göre, dün Manş kı

yılarında Ingi1izler yeni bir 
yenilgiye uğramışlardır. 
12 avcının himayesinde 
Manaş kıyılarına yaklaş 
mak isteyen 50 kadar in· 
giliz bomhardıman uçağl 
Alman uçaklan tarafından 
savaşa zorhı.nmış, bunlar· 
dan 12 ta ısi düşürülmüştür. 
Rus hücumları ak!ı11 

kaldı 
Berlin 13 A. A.- Rus-

lar ön~ akim kalan 
hücuınlarmı 11 nisanda 
tekrarlamış, çok kalabalık 
kıtalar ve tan'darla arka 
arkya yapılan bu hücumla 
rm hepsi akim kalmıştır. 

Iki günde 115 Hus tankı 
ya tahripedilrniş yahutta 
yok edilmiştir. 

Pirinç satışı. serbest 
Vilayet Makammdau : 

Şehir dahilincie ,bakal· 
larda perakende pirin~'. sa· 
satışına Sel'best olarak de
vam edilecektir. 

Ayik. kabı alınacak 
P.I.T. l\lüdürlüğündeıı 

1165 Lira muhfimmen 
bedellı 43 çift potin ve 40 
çift iskarpin llÇlk eksiltme 
ye çıkarılmışı ır. 

Münakasa H:ı.tay PTT. 
Müdürlüğü binasında 29 
nisan çı:ırşamba güni • ya· 
pılacaktır. 

Munkkat teminat 88 
liradır. Şartnameyi gör 
mek isteyenlerin hergüu 
saat 9 dan 17 ye kadar 
Mü lüriyet kalemine mü 
racaatları. ... 4, 18, 24, 29 
Kayıp ekmek karnesi 

Altı e1<mek karnAsini 
kayl.ıettim. Yen isini alacıı 
ğırndan e.3kisir.in .hükmü 
ykklur. 

Kocaabdi mahaJlesindeu 
Siret Allınay 

Halkta 
Bu akşamdan it~barenAltm 

Toplayan kızlar 

Gündüzde 
akşam 2 film Aısi kazak 

vtı son siper 

f"1etru k emlak satışlar! .,,bsı 

1 
Cinsi i\levkii plrsel No. kupı No. mm taka muhil'? 

1 

• No bectelı (llsııll 
Hane Şeyh melımet 772 18 5 . go,OO ta 

,, T ıbi Sofular ,, 
islarn 1683 69 " sao,o:J ,. 

Arsa Dörtayak 10:18 ,, . 30,00 ,. 
,. " l o 10 50,00 
,, Ş~yh Mehmet 1007 11 " 400,00 ,. 

" Dükkan Cemaliye 1279 278 " 180,00 ,. 
Harehe ,, 1254 230 ,, 30,00 ~:ı· 

Yukarı~:::ı yazılı ve haziaei ru aliye uhde:,inde
0 

~ao 
yıllı gayr. :neııhuli ~ rin mülkiyet erinin satışı 1 ıO ıı 
uz1t·larak i'ı:..:eı6-49 -42 perşembe günü saat /~ı· 
bırakıi ıl!ışlıt'. 14' 11 

ı·çıl jJ 

:Satış bedeli peşindir. Talipleriu ~~ 7,5 peY: ll' 
rı ile birlikle müracaadan. 
n~ıaıiye ih\n ves:ıir masraflar alaııa aittir. li~ s 

A k l1la ~1 t~ği ( '"'vam amara·· ' 
sında müna .. 

kaşeler 
• 

Uzak doğudaki :olay-
lar İngilterede endişe 

doğur•:1u 

Hatay Valiliğinde~ı:de & qk . • ·ıı:ı 
1-H~tay Vilayetı ı<.: dfl işle ~ 
dokuma tezgahların 1plİ~ ( K 
necek dokumaların sıliııJ'' ~ 
nıırnaraları, tarak.. ı :ıj la) 
atkı sıklığı, çöıgu te9cılıl , 1ŞF! yısı ve enleri dokUfll dil& ~llq 
kooperatifine tebliğ ~ ri ıı 

1ıııı8 

Lorıdra 14 A. A. 
Başvekil Çör çil dün Avam 
Kamarasında uzak doğuda 
ki durumu anlatan oir ııu 

tuk söylemiş vo bu nııtuk 
tan sor ra !Jazı melıuslal' 
söz alarak Çöıçilden bazı 
suallrr sormuşlardır. 

ve Kooperatifin ıı r> g'ffe 
1 ııa astırılan cetvelde 

rilmiştir. .. ~terilt'fl ~ tus 
2 , 1 :l cro~ . .u (J - Letve ~ e t'> ,, .. teır 4,$" 

tipler bu ilanın ~a"~tııı~ ~j;} 
çıkliğı günün ertesı ~il;J ı~~ter 
dan itibaren tatbik eO ~ 1 ı 
t . d ~ ı. a ır. ··ıı e ~~t 

3 - 1 O 4 942 gürııl ·nl•~ 1 ı~l 
t 1 I• Jr Ilı 

sonra alınan paı:nu~ dO~ıı \~ 
!erinden yapııacak ,JS.;ıt t ~t~ 

· t ıde v ,. ~ı 
malarda bu en ve oi{ll~ ~d. 
rilecek vasıflarda 0 ~ 

1 
d e' ' ( caklar ır ıııı' trı· ma .1111• L • ı 

4 - Dokunan ·. ıJ)f°.. . ~iıl 
' kisi gibi bu evsafa ~O ~r~" k ' ,·ırı1e, "'I 

lıık!arı kontrol eoı t ~ı ırı b 

Çörçil, Kolombo dolay· ' 
hmnda batan Ingiliz savaş 
geıııi!er\ hakkında izahat 
verirken burada bir çok 
uçakların eerı dönmediği · 
ni söyied ğ i zaman mebus· 
lardan biri "Japon uçakla 
rından: mı bahseJiyorsu · 
nuz? .,diye sormuş, Çörçil 

, bumı karşı!;k olarak "ha· 
yır, Ingiiiz uçaklarından 
bahsediyorum., ... demiştir. 

Mebuslardan bir diğeri 
uzak duğudaki felaketli 
netice1erden dolayı bütün 
logiliz mHletinin derin bir 
endişe duyduğ .. mu söyle· 
nıiş, bu felilketlerin sebep· 
lerini araştırmak üzere 
bir tahkik heyetinin leş~ 
kilini is\e m iştir. 

Çörçil, Malezya ve Sin
gııpur felaketleriııi doğu

ran sebeblt!ri incelemek 
için bir bıhk:k heye tiııin 

teşkili tekiifmi kahul et· 
memiş ve bunun hi~ iyi 

1 
bi~~ey olmıyacağmı söyle· 
mıştır. 

Sahhk bina 
Belediye Rels ' iğinden: 

Açık aıttırmaya konu· 
lan Gazi Paşa mahallesin 
de Jnöuü [caddesinde 81 
parsel sayı!ı bina ile altın 
daki dört par~a düklrfinın 
'L7,4,942 günü saat 15 de 
kati ihalesi yc:pılacağındun 

istekliierin ayni günde be 
lediy~ dairesine gelmeleri 
Han olunur. 
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zer~ Antuky:ı ticttr~.i' vf! 
Sanayi OdasJna Jarll; ~ 
tırılacaktır. Tıcarot ·.'ltifl 
n Jyi Üdasile KooP8' 0~l 
bı.stltılmakta olall 'S lJİrf 
da yazılı cetveıdeO i~ 

. f ort ~ 
fünek Kooperatı ;,ııC1 
rma dı.:ğıtılacaktır. ı~ 
10 4 942 ·· ·· de 118 

t , , gunun . il .d 
günden sonra -v~rıle erıer 
verilecek olan iplik

1 ~oOU 
Pılacak dokumaıar111 ıı~. 

d I' peratif ma~azasııı 8 ;}sı~' 
bulunan cetveldd g 1,ıJI (1 

len tip!ere uygun . ·p 
şarttır. r ,~, 

5 - Zati ·i htiya~19~#~ 
verilmiş iplik tevıı tiPıe, 
ları s~hipleri bu Jcığiıd0 
uym::ıga mecbu~ ,.1ıırııl 
uncak kendi ihtı)'ıt~ tışl 
artun ipliklerden 8~1 ı-e'11 
kurlursa bu tiplere g ~ 
yapacalllardıı·. Jo~~'v 

6 - Y aplıl.:ları ·ıeO ~ 
lar ratvelde gMtetı r,# ~ 
Jere uygun görül.[!le ~ıı'O 
dokurn.acı!ara iplJ!{ ~I 
yecektı r. vif 

Keyfıyet eııe:ıı 1 

't il?n olunur. 
----==..=..:;.=--::-; ·(jil(ll 

i\eşriyat .l\1L1~p ~ 
Selim ÇEl..ıg j\J)ts 

C. H. P.Matbaası 


