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ı- . • - :o =uşlur 
sta11bu/da yangın Tamamen ya, \

1
Afmanlara göre, ingilizlere gör 

f efô.ketzedelerinel }:.::. ~~~!;.~:::.~. Cenupta Ruslabr·~ıeni'! 
t> dan mal%eme geçırılmesı g r tl f O ge S l '\ J d tekllfirıda bulunmadı R d J 
ızı a9 yar ıma devam ~ ~rlin25A.A.-Y.a~r~ as or ıı arı de iyi tutu-

d
. mı hır menbadan bıldırıl· •k •' •t • • _ 

. e 1 qor miştir: l l ,.Çl lÇllle Sı• 
t\. Ç•k'la k f I" k d 1 . . Salahiyı,tli Alman malı k t I ,, n u lJ o r 
ıska" .aı,_,n e a et.ze .e eıın . he-psı fillerinde bilhassa şu nok lŞ lr l ar lln.. FAKAT CENUP fA VA 

n ld k ZlYET KARANLIK edı ı ve eodıJt!rıne E:lbıse, ça· t~ tebarilz ettiril~ektedir İm ha edİ/llJOr Loadra 
24 

A.A.-Rus 
ınaşır, yatak, yiyecek verildi kı: Dok~o~ ~lo~y~ün~uk~· · lar cephenin merkez mm· 

1 t\tık· raya gıdişı hıçbır sıyası Berlin 24 A. A. -
~lallbı 1ara 24 A. A. - maşır, yatak verilmişti·.ı vaziyetl(j alakadar olma - man tebliği : takasında yeni bir yerde 
~~ll&ııı~a çıkan büyük 74 aile yangından hiçbir yıp musirrane dönen ş~yı~ Cenupta ihata edilmiş mevziJ mukubil hücumlar 
ltıııe y n 94 evin tama eşyasım kurtarunıamıştır. lara rağmen tamamen ıktı olan Rus kavvetlerinin .im da bulunmuşlardır. Bu 

1ı.l~ı1 47anrnasile açıkta ka- Yangına uğrayanlardan sadidir. ha.sına dün de devam edil mukabil taarruz .Smolens· 
~ilcrıi~6ıe~~tundaş iskan Türk topraklarından miQtir. Bu mıntakada iki kin 125 kilometre şimali 
~t v •uı l ' zed icap edenlere ayhk iaşe Al h 1 · "' ... 1 f k il 1\ r. • elfiket e- man arp ma zemesı ge çit içine sıkıştırılmış olan şarkisiude G o u mınta· 
llı1ık, ~~luy tarafından ye l>edellerile mesken kirala çirilmesi istendiğine dair düşman kuvvetlerine ha. kasından yapılmıştır. Lon• 
(' tanya, elbiı;e, ça- rı verilecektir. olan şayıalar ise Berlin si vadan bakılınca bunların dranın askeri m1hfillerin 
\.Q Ol h • . • • • 11 f yasi mahfillerinde katiyet- çok peri~~m bir vaziyette de şu cihetler tasrih edi· h urreıslmızın ıran mi e i le t~kzip edilmektedir. olduklarıgörülmektedir. liyor ki: 

ak k 1 d k" " " f · ı · l d Buradaki düşmanın bir iki Ruslar Leningrat mm· 
~ t\rık n a 1 ıyı emennı erı ran a güne kadar tamamile im- taka~ında <;ok iyi tutunu 
"lıtıı ı~~tu 24 A. A. - sirniz bu telgrafa verdig;'i ha edilmesi beklenebilir. yorlar. Burada Almanlar 
.,,~ "'•ll c;..: ı A l k k t <!ii\ ~~h ~a u Mehmet cevapta Iran milleti ve Şe· Ç l Ve l - LENINGRAT MÜDAFA· bilhassa subay itib1\rile çok 
b ~llıı Pur lhn tahta hiıışnh hakkında besledik· / k b / d ASI VE AL\lANLAR ağır zaymta uğramı~tır. 
ıh~~İiji~·birltelgrafla Cilm leri iyi temennileri bildir t l llŞ Q l Herlin 24 A.A.- Le· Bazı Alman ~laylan 

il~ etlll
1
.z . snıet lnönüne mişlerdir. HU~LAR ıHANA ŞEKER, ningrad müdafaası hakkın subay rnevcutlarının üçte 
~ Cümlıurrei- BUGDA y VE KUMAŞ da Alınan gawteleri şu l ikisini kaybetmişlerdir.Bu il k l ~GOTORÜYllHLAR mlitaleayı beyan etmekte ~ nun haricinde kuy~dile-Q,.t • g • Londra 24 .A.A. - in dirler. ' cek bir şey yoktur. 

~Q l on re er l giliz ve Hus iktisadi te· Leningrat müdafaası \ Havalar fenalaşmakta € / " /d b J k şekkülleri Iranda azalmış sistemi Mujinoya nisbetle ve Kiyef mıntakasında şid g il e li Ş l lJ U ll 0 n bulunan yiyecek madde- ualıa UstUndilr. rakat Fran detli muharebeler devam 
~t e/ d d • lerini ço~altmağa çalışıyor sızlar Majinoda ananevi etmektedir. 

·1· ... cuc .. hı.. er evam e ıgor }ur. Ornda l'AVrilmi~ olan 
" l\ ... \4 u cesaretlerile .harbetliler.llus yv ~ 
\:~ıu ill.a k tıyet halk Parti rak diiekleri t&;pit edilmiş Ruslar Iran~ rtirdikle ordusu burada teknik tec Budiyenni ordusu askerle· 
1111 İ\l~ h Ongı·eı~rinin 20 ve idare Heyetlerinin mü rinden beri 1770 ton şe- hizala dayanmaktadır. Le· rinin çemberi kırmak için 
~lı~. 1\ ClŞladığını bildir· me...-.silleri seçilmiştir. ker, 96&0 ton buğday ve ningrad civarında 16 ~illl yaptıkları te~plıüsler hak 
,.. Lj .. Ongreler munta Bugün Biniciler ve Ko bir milyon metre kumaş 20 d · ı·~· d kında malumat yoktur. 
·qe~ • Şek 1 d' kilometre erın ıesııı e 
ı. ~ "e ilde devam et caabdi Semtocaklarının götiirmüş er ır. l Bununla benaber Kiyefi 
'llllk ' bu k Tahranın dışına yerle· muazzam tank tuzak arı 
~ IQ Q l Olllfrtı!erde kongreleri yapılacakhr. h lk V\İCude getirilmiştir. f müdafaa edenlerden hir 
'- e~ b ı ekleri tes ·1 00.·- 25 Eylülde Akbaba, şen Ingiliz kıtaları a ta- kısmının rical edebildikl~ 
~~rı... u ıuu pı ı S l k 26 d Altı x rafından çok iyi karşılan R 1 •• 1 
tıı.'<Cijl h ."ll.&ebelle çok e Çl.ı. t a llvZ, ve us a. ra gore ri muhakkaktır. Mamafih 
"ll~ı.. ilSbıh ll Altıok 27 tle c··mhur' t maktadır. k d · t k 

(~clır. a er yapıl· ' u ıye A k bu mınta a 11 vazıye a 
(Jrı..~rı U· .. semtocaklarımn kongreleri m '!Jl'i a Cenhelerde ranlıktır. 
ı. ·~llı".. l\<; guıı ı· •'ıııde yapılacaktır. r 
~ J" ~ DÖRT NALLA HARUE l ·ıı 1ı. v , aru I Diğer taraftan Nahiyeler h b ngl ere 
"lt\tı e \olb· eş er, Suna de ve diğer kazalarda da D0C.RU KOŞUYOR mu are e 

•tı ~on aşı ~eıntocak kongreler devam etmekte- Vaşington 24 A.A. - d HUSYAYA EUNDEN ô ~ yapıla · dir. Almanya ile Amerika ura her evam GELEN YAllDlMl YAP 

" t:bet .. smdaki nıUnsebetler gitt:k- HO\IE ORDUSUNA A ~lIŞ 
~ıı.. utt k B l . t d çe ağırlaşmaktadır. Bu iki ··11> ZA'"' IA1' VEIJDJl>IJ Dl Lon<.Jra 24 A.A.- lngi htı/\~lAh flfl Ü garJS an a devletin bugUnkü milnase (;' ~ ı ., '" 

'\ A ~uA • '1 k 24 A A Uu lı'z J>,ıqvekil Muavini lı..tli \,'ll~tA.'· .. Gi!:LECEK batı tamumile 917 sen~in ~' os ova · .- > "' 
.,'\ ., lAA BAŞVEKiL BIH NUTUK ki · t' ·d· sabahki Hus Resmi tebli· söylediği h~ r nutukta de 1\. ~ı>şı . . llHUZU- SÜ'-'·• ••' Dl de vazıye ın aynı ır . . , ' ı • ı...ı.:. u d k. b k ğ' miQlir ki: 

~ 
ı::oıl AH"IM uura a ı ya ancı ·ay· ı: "' 

~'tıdra 1 \Ol{ Sof ya 24 A.A.- Bul- naklara göre, Amerika 23 Eyhil gecesi kıtala Husyunııı harbe gir· 
ı,.. "~ıtdctrı 24 A. A. _ gar başvt-:kili filof esnaf kati ve içtinabı kabil ol· rımız l•ülün cephe IJovun- mcsinden sonra kamlisine 
~~ la geleet;k hir teşekküllerinin bir toplan mayan bir harbe doğru ca düşmanla muharebeye elimizden gelen yardımı 
\Ulları~rruzuna karşı tısında söylediği bir nutuk gitmektedir. devanı etmişlerdir. Yeni her vasıtaya başvurarak 

ı.. ftt ın nıuct r tu llulgur milletini Kornü i' itaraflık kununun im· teşekkill elmiş olıın 13ııcü yaptık. 
•ık;ı t!llretı a uusmı h k k d l . . J.,ıı d·,u-ru ve ma kııl ~ ~ıtılttr le arttıracak nizm felt\ketine kar ,,ı ikaz zası a ın a ıarıcıye na ve 15 inci Hornell piymfo 1 , '"' 

~411ıdir. 1\ aıııaınluıınıak eylemiş ve bu tehlikeyi zırı Halın beyanatı ile hah tümenlerine nğır zayıut bir harekettir~ Çiiııı.U müş 
~\\ ~~ l aleye karadan ortaıdan kaldırmak ıçın riye nazırı Noksun nutku verdirilmiştir. iki ağır tcrc·k bir gaye için tıarl>e· • 

~i.. )~ırı1 .. eşebbus ,.,ı""'.-.·k· Bulgaristanm Avrunıı mil· Amerikadaki infiratçıtar 1 . oo· ı di"•oruz. 
_ı ~ .. cu"""" .r topçu bataryası ta ~rıp ı · .r t

11 
IQ1ın,.1 ~erdeki c·ok ge letlerile teşriki mesai ettiği ve harp aleyhturlan ara· 

00 
. 1 ö ___ ;>._... ..... ...,, • .---.ıııs.a.-.. 

ıı. '"'4,. :... be 'W Bul · sında Qiddetli bir infial miş ve 1 mıtra Y z ve 
"'1... ~ ljle k ·ı ni, bunun garıstan "' h ı esi ?.3 Eylfilde kılalarımız ltıı"l.Iİ la esı ede d l uyandırmıştır. infiratçı bir çok arp mı. wrn 
)ct!a lllauda YilkijCk için Milli bir mUca e e da b .. d . zaptoluıımuştur. bütün cephe Loyuııca düş· 
~ r llr oldu..,.unu tebarüz ettirmiş u.yan. azasın n ırı emış 1 ı "1A"'' 1'AV"'Al'I·~ 1 1 rd 21 ~ " lop ll.Sına yerleş- 6 tırkı: 53 A .. ı,. n ı. ı. • ' - ırnw u çarpışmış a ıı. 
~bele ~·~ın ateşile de tir. "Bu hal bizi harlJe doğ Sl Dü:;ıOHOL\10!.;> cylfıldo 53 diişınşn tay~a-

il\lta. b~ e~ktir. Bun fılosu da bu mevkide bu ru dört nalla koşduran \loskova 24 A.A . - rnsi tahrip olunmuştur. 16 
Yuk Akdeniz lunmaklıidır. bir tedbirJir." Dün geceki Rus tebl•ği: H.us tayyareşi kayıptır._ 



Her müY.emmel insan 
~n en tehlikeli şey ken 
iı den az mükemmel olan 
arı hakir görmektir. 

l:lallJuki; nefse hürmet 
311 sonra başkalarına hür 
ııd mecburiyeti gelir. ln
ıanlar yalnız yeşıyamnzlar. 

iyetle y~rlar. Uaşka 
arile yaşayabilmek için 
ınların sev,gisisini kazan • 
nak: onu kazanmak için 
le evveıa başkalarını sev 
nek lazımdır. 

I 1 pim izin endişesi, dost 
arımızı etrafımızdan kaçı 
'8n hallerden sakınmak 
>imalıdır. 

Zira: hayatta muvaffa· 
Iiyet esasen insanın ken 
:li ktmdine verdiğinden zi· 
rade, başkalarının bize 
verdiği şeylerdir. 

Mükemmel insan ola· 
bilmek için muhitimize 
hürmet, yakınlarımıza ınu 
babbet: dostlarımıza itimad 
etmek lilzımdır. 

Çünk.ii; bunlar, muvaf· 
fakiyet ve hayat zevkleri· 
niu mücessem timsalidir • 
ler, 

Ş. oGUZ 

Ceqhanköp· 
rüsü bitiqor 

Bli KÖPRÜ 350 UlN 11· 
RAYA MALOLDU 
Ceyhun - Bir müddet 

tenberi ..inşaatı devam 
eden Ceyhan köprüsünün 
demir aksamı ve montaj 
işi de ikmal olunmuştur. 
köprilııün geriye kalan, 
üzerindeki oeton arme 
tabliye ve parke ışının 
ihalesi de yapılmak üzere 
dir. Nafıu VekUlPti bu iş 
için 26 bin lira tahsisat 
kabul etmiştir. Üç ay de 
vanı edecek olan bu ;şum 
sonra, köprü ömüı.deki ba 
harda münakalata açılacak 
tır. 

Köprünün uzunluğu 130 
metre olup 350 bin liraya 
mal olmaktadır. 

Lise ve Or
ta okullarda 

DEHSLEHE urn;O:N 
BAŞLAN Dl 

Lise ve Orta o kullar• 
da derslere bugün başlan· 
mıştır. 

Yeni ders yılı müna· 

sebetile .Maarif Veki\lati 
Lise veürtn okulların ders 
(ere haşlama zamanı ile 
okulların tetil vakitlerini 
tespit ederek okul direk· ' 
törlt~rine bildirmiştir. 

Jju tamime göre orta 
okullarda sabahlan ~ aat 

8 30da derslere başlanacak 
; 0 15 ,4 5 te son veril~· 

çok'fmühim 
1Jir keşif 

GRlP HASl'ı\.LlGINlN 
MIKlVJBU BULUNDU 

Le Cap A.A.- Cenubi 
Afrika tıbbi keşfiyat büro· 
su müdürü doktor Glover 
bugün yaptığı bir tebliğde 
Ub tarihinde ilk defa ola
rak enflüanza (gı ip has· 
talığı) mikrobunun tecrid 
edilmiş oldµğunu bildirmiş 
tir. 

Bu netice Cap şehri 
tıbbi araştırmalaı· enstitü· 
sü tarafından elde edilmiş 
tir. 

Araştırmalar 1918 :se
nesinde bütün dünyaya:tah 
ribatım salmış olan bu 
hastalığın tekrar etmeme· 
si maksadile milli müda
faa nezaretinin hususi 
talebile :}'apılmıştır. 

Doktor Clover grip 
mikrobunun tecridine ait 
beyanatı sırasında şunları 
söylemiştir. 

•'Evvelce bir çokları 

enf lüenza mikrobunu keş 
fettiklerini iddia etmişlerse 
de he.r defasında bu iddi 
alarmın yersiz olduğu ta 
lıakkuk etmiştir: .Fakd 
biz hakiki mikrobu tecri· 
de muvaffak olduğumuza 

utiyetle kaniiz Yakında 
luızll'lıyacağırnız aşının ta 
maınen nıües~iı· olac<lğmı 

ümit udiyoruz. 
ll\GlLTEREYE ALM ı\N 

HAVA AKINI 
Londru 24 A. A. -

lngiliz tebliği : 
Dün gecenin ilk saatle 

rinde bir kaç düşman tay 
yarPsi lngiltereain cenubu 
garbi sahil mıalakaların

da v~ cenubi Galda uçmuş 
tur. Müteaddit yerlere bom 
balar atılmış ve bazı ha 
sarlar olmuşlı rr. insanca 
da az ıaiktarda zayıat var 
dJr. 

BiR KAı.~ADA GEM!til 
TÖRPlLLENDl 

ı cvyork 24 A.A. -
Kanadanın 9957 tonluk 
bir vapuru sahilden300mil 
mesafede bir deniz altı ta
rafındun torpillenmiştir. 

Vapurdaki mürettebat 
kurtarll mışhr. 

VAKtF ZEYTİN 
MAH~ULU SA· 

TILlY@R 
Kuseyir köylerindeki 

vakıf zeytinlerinin 941 
mahsulu satılmak üzere 
açık urtırmayu c;ıkarılmış 
tır. lhalesi 13 - 10- 941 
pazartesi günü saat 9 da 
vakıflar idaresinde yapıla· 
caklır. Her köydeki zeytin 
ağaç ,kıta adeJi1e tahmin 
olunan dane zeytin ve 
bedel mikdarını gösterir 
müfredat list ... si vakıflur 
idaresi koridoruna asılmış~ 
tır. isteklilerin mürnc~ıtla 

c.ektiı·. · rı ildıı olunur. 

Metrllk Mahsulat Satış/art 
Hatay D fterdarıığ . ndan 

.MuhammenKıymeli 
Lira Kuruş 
120D 00 

i\liktarı 
8 10 l3 Kilo 

429 5::l 
97 50 

55300 " 
19500 Adet 

Cinsi Köyü Mühlbazat 
(;urdanesi Yoğunoluk Tııl·minen beş bin ağactıı 

,, Sürütme çiftl i~i ,, 212J ağa<;ta de 
Portakal ,, ,., ,. 15J ağa~ta13üOllJı. 

3 00 30) " Limon ,. " 

di müralıi hi~sesı 
Jki uğaçta 

ı 20 120 ,, ~landnline ,, 
" bir araçta 

975 00 19500 Kilo Zeytin ,, ,. 6500 ağu<;ta 
3106 20 YekO.n 

72 50 145 J\) Adet Portakal 1 lurbiye 169 <ığ<tç·ta ) r~iirfl~i 
55 00 5500 ,, Mandalinc ,, 48 ,, ) his~1 

4 50 15J Kilo Trabzun hurmusı ,, 5 ,, ) tıurıç 
112 O J Yekun r· 

· Yukarıda cins ve miktarı yazılı malıı:mller a~ık arttırma ile satışa çı k~rıl~~ıştı ıtl 
Talip olanların yüzde yedi buçıık teminatlurile birlıkte 30-9 -941 gi\fıu sa 

19 da defterdarlıJta müracaaUarı 

~skeri ilônlar , 
BUt.GUR l:\1AL EDlLl~CEK 

Alay Komutanlığmdau: 
lluğday lskenderundan 

Vtlrilnrnk iizere 55 to1 buğ 
daydıın bulgur imal edile-
cektir. 

Bir müteahhide ihale 
edileceği gibi müteaddit 
parçalar halinde de ihal~ 
edilecektir. 

Talip olanlar muham
men bedelin 1 JO de 7 ,5 
nisbelinde temiııatlarmı 
yatırmaları. ltıale 25 ey 
llll per:pmbe günü saat 
15 de askeri gazmoda mü 
teşekkil satınalma komis 
yonund11 pazarlıklıı yapıla 
cuktır. ;>artnameyi ve ev· 
safı gör.mek isteyenler 
alay levazım müdürllıği..ıne 
müracaatları ilan olunur. 

ISKE~DERUNA HASTA 
1 AKLEDIL~CEı<. 

Ayda 200 lirayı gey· 
nıemek şartıle hasta ura· 
tı Heyhaniyeden Antakya· 
ya ve A n t a k y a dan 
Iskederuna otobüsle nakli 
açık eksiltmeye komıiınuş 
tur. 

Bir erin lleyhaniyeden 
Antakyııya 75 kuruş Anlak 
yadım lskendcrunu lOJ 
kuruş nakli tahıoin olu· 
muştur. Talip olan mulıam 
men bedelin 1 JO de 7 ,5 
nio;bctinde teminatlarını 

yatırmaları. lbale .. 7 birin 
ci te~dn-941 s:ılı günü 
Sctal 15 de askeıl gazinoda 
komisyon huzurunda ya· 
pılacaktır. lzahat almak 
isteyenler alay levaıımma 
müracaatları 'iHlıı olunur. 

Memur 
alınacak 

Jskenden.n Uman işlet· 
me MüdürlüğUndon: 

Orta ve Lise mt:'zuııla 

rındun şubemiı.e Illt>!lıur 
alınacağından taliplerin 

A-Nüfus ciizdauı 
u-.\leklep şatı .. det na· 

mesi 
C-Askerlik vesikası 

n-tiağlık raporu 
Hüsnühal vesikulurıle 

tahriren idJremiı.e 2.'.> - 9 
941 ddhtl tarıhiııe kadar 
rnürctccwl.ları iliin olunur. 

lcar ve p, otakal satışı 
Muharıımeıı bedel 
Lira Kuruş Nevi 

2 4J Taze uzüm 
Mikturı Koyii ~ 

12J l\luğatılCl 
34 5 J l'\.uru incir 690 ,, flı 
5 J liO Portakal lOOOOAdet Vak• 
86 90 Yekün ıı· 
Mağaracık ve vakıflı köyJeı indeki Ü\ kulem [11Uif1 

sul açık a~ttırma ilu .satıŞ.i çı~arıl~ı~ür. Tı:ıli~~41 
yüzde yedıbuçuk temınat akçasılı:: hırlıkte27 .-9 
giınü sa.ıt 1 ) dl o~fterdarlığu nıürucı.ıalhırı 

• 
* * Hatay Defterdurlığmdan : 

.Muhammen bedel ~r lı.Dııı1 
Lira Krş. Nevi Mikta,-ı Köyü Mu ::ıtııo~ 

1788 25 Portakal 35765 J adet Zeytuniye 4767 
ve Lcvşiye 

122 ,. 
14 . .;: 5' Limon 1 555 ,, 

J J " ,, "ı 77 ,, 174 4J Maııdaline 2324J,, ,, ,, O 62 ,, 87 50 z~ytindun ~s. 875 kılo ., " • 2,, ,, 
2 50 Muz 5 ,, Le.vşiye 

2198 20 Yekun ı\çı1' 
Yukarıda c.ns ve miktarı yazılı mahsuller oıtte 

arttırma ile satışa <;ıkarılrnışlır. Talip oluııları0 Y!Jof· 
7 ,5 temnıatile bırli kte 27 ,9,941 gtlııü s mt 1 J da 
terdar:ığa müracaatları. k 
Değiı·men icar edi/ece 

HATAY DEFfEHJJAHLIGJNJJı\!\: 
Muhammen trCı~ 

Bedeli Mahzar Kimden me 
Lira Kuruş No Ada ev'ı Köyü olduğu uı:.o· 
100 O J 4 45 D.!ğırmon Hıdırbey Cebl'tl ~ıeı.Yıı.'1 

cıy.ın ve D.kraıı t(sı:t flıtrıl 
100 00 140 ,, Vakıflı: ll>ratıirn.AL>rtı 
uğulfurı ve şüreku . .,ı \9 sehirnde seksiz seh~ 1~ dağ'il" 

Hıdırl>ey ve Vakıfhır köyünde metruk ıkı . ·t 
menin bir seııelik icdrı sı.ıtışı çıkarılmı;itır. ·ıe ı,,irlı~ 

Ta~ip o!anların 110 de7,5 temiıut akı;atarı !Jcfllr 
ihale günü olan 1-10-941 günü saat ıO dtı 
darlığa nıüracaatlW'ı. 

J)a1yan ıst ınlfık 

haran 
Antakya llelediyc Heis 

liğind..,,1 : 
i\levkii : Dalyan köyii 
Cinsi : .Balık saydına 

mahsus dalyan 
ParSt~l ı. 'o : 63 
Sahibi : Mazlum Paşa 

oğlu Mahmud 
veresesi 24 ,0·800 
Abdullah kızı Zeh 
ra Nuro veresesi 
2400 1600 

Takdır edilen kıymet : 
150JJ Lira 
Yakarıda cinsi ev-

safı ve sahipleri yazılı o -
lan gayri menkul Mazlum 
Paşa dalyanınm 15 
bin lira bedelle istimlUki 
takarrür eylemiş olduğun 
dan itiraz etmek isliyenle 

Neşrıyu .~"1~ 

"SELiM Ç~ j.P~ S 
C.H P MntbaaS1 

./ ~.JI . ,,IJl"-J,J:, 
ri~güııdell t~~ 

j\11 . 
güne kaJar fil 
diye Heıslığiııe 
hırı ilan,,. vııııııll'· 


