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il nlar1n her kallmo
alnden 5 karuf •lınır:

Ooret paflndlr •. 

~ SAYISI 2 KURUŞTUR 

4irn~~-hükii ti 
ODnD ga9en aayllar 

10 kuruştur 

1lin galanladıgı· 
~ bir haber 
tiratJenizde hiçbir Alman de-

Aı nizalh gemisi yoktur 
l'tlanya, İtalya ve Japonyanın İrakta men-

1\tık faatlerine Türkiye oakacak 
~ A. • ara 23 ~ d t" · .. Hos - ıına o· me ımize muracaat eJıı-rclk 
t q~llakı ınıu salahiyettar 1 Karadenizde hiçbir Alman 
r, Atrdan öğrendiğine denizaltı gemisinin bulun 
r :IÇUtıc~anya h•;kOmeti ruadığmı bildırnııştir. 
ıt~··ı lleu 1~ürk gemisinin Alman)"l• Italya ve Ja· 
~ AJ ceğine ve bu ge ponyanın talı>pleri uzerioe 
'llaca~an müşahitlerin Türkiye Cümhuriyeti hü· 
~ lar ,ına dair Tnss A 

1 

H:fi 1eti bu devlellerin 
lerı ı8' ındu.-ı dün gıocı'J Iraktaki menfaati riniıı hi 

t~~·:.~ .. ~-~~~-~~~i üzerine aı';'.,_~ 
~ ek fiatları 

1 
Ekmek fiatları 

~uıluyor J nı ucuzlatmak 
9so ı 

16 ~ 9rarn e~mek 
• • 

r~ Utu 1. ~~rı 
6 
Şa satılacak 

if 1~ 8(1~ ileden evvel Va
J ~1ııı~itllıensüerin reisli· 

jO t~ l lltı ~il B~Itıdiyede bir 
' 

4
"1 itı Pılrnış ve ekmek ı' ~ C•i 
~ lopı enrniştil'. . 
~tle b:ııt~ya çağınlnn f 
~lllıu ış üwrinde f 

~llıt~ Ve unun ma· 
~ ~eç1~.Yeni baştan 

~ ra ılerek bu mas 
'~:daha indirilmiş 

~ ~1 f' eknıeğin 60 
ı_·· aqlı lutla yani 16 
~'"ttu~nıası imkilnı 
tq ~ ~ı. hir : ~u husustu ki 

1~~~ ~~1 güne ka· 
tı~""lır 110ceği anla· 

lll:t • 
~ tar r 
IQ~k a lan hükQ • 

~ \111 fıaubrıuı ucuz 
\ ~r.·. bu~J 

~ &oı. aıtf s ay koru-
1 U~u ı.1 kaltiırrnak 
ıtt ' ~n . 11 ~ijııu 

1 let Mecli-
~ llrı n Hlyıhası 
~;~· tı~~.1•ktadır. 
~ k Utakere edil 

ıçın 

Yeni bir kararnam,~ 
çıkıyor 

An kara - Müstehlik 
lehine oJarak ekmek fiat 
larmda ucuzlamayı temin 
i<;in, hükumetçe alınmak· 
ta oJan tedbirler ~cümleuin 
den olmak üzere, ,hazırla· 
nan bir kararname p oje
sine göre, Toprak Mahsul 
leri Ofisi teşkiHltı tarafın 
dan dahili merkezlerden 
yapılmakta olım hububat 
nıübayautmda, bu hububa 
tın en yakın ..ı~miryolu is 
tasyonlarına taşınrualım 

için halen yapı.mukta olau 
masraf nisbetleri indiril 
mektedir. Şöyle ki, bu ta 
şımalarda kilo başına ve· 
rilecek ucretin altmış pil 
rayı geçmemesi karara 
bağlanaCHktır. 

Bu husustaki kararna· 
me yakında neşredilecek· 
tirf 

ı~ tı Eiuııanuu kabul 
\ 1 ~~tu l'ct eknıoğiıı cuklır. Kununun bugünleı-

'tı4& ş lloksan fi de .Meclisten {•ıkması hek ltıa . ~ 
Hnkau olu leıımektedir. 1 - -----

~!:,nın~~:~ ~~!. Hovn 
~il rb~:y ayırırken bizden yardım isteyen 
lttıtı •tın~ elimizi uza~ıverir gibi değil, ya· 
'tte ~ C>:ıJemPk için girışt"ğimiz milli hazır 

•Ştirôk eden bir ferdin lıeyacrınile hare· 

Çörçil 
Amekada 
Ruzveltle konuşuyor 

Vaşington 23 A.A.
Beyaz saraydan bHdiğine 
gÖ!'P, Çorçil Huzveltin Mi
safiri olarak orada bulun 
maktadır kendjsile birliktfl 
mutahassıslar vardır. 

Çörçil ile Ruzvelt 
baş başa 

Vaşington 24 A.A.
Cümhurreisi Ruzveltin kil· 
tibi beyanatta bulımaı·ak 
<lerniş ir ki: 

Çörril ile P lzvelt dün 
ge;e saat bire kadar ko 
nuşmuşlardıi'. Bugün öğle· 
den sonra umumi bir top· 
lantı )apılacaktır. Beyaz 
s .. mıyda içinde haritalar 
bulu.naıı bir oda Çörçile 
t h. is edilmiştir. Noel gil 
,nü yapılacak ayinde Çörçil· 
ils Huzvelt te hazır bulun 
acaklardır 

Beya saray mahfillerin 
dt>n öğrenildiğine göre, müt 
tflikler arasında bir 'harp 

"'konseyi,, kurulacaktır. 

Uzak doğuda 
dövüşler 

Londra 23 A. ı\.-Hon 
kongdan g Jen haberlere 
gör buı ada ki Ingilizler 
kaleyi kahraman a müda-
faa etmektedirler. 

Vaşington 23 A.A.
Filipin adalarında şiddetli 
çarpışmalar devam etmek 
tedir. 

Japonlar 100 hine ya 
km kuvveti muhtelif nok · 
talara çıkarmışlardır. Ada 
!arın birçok kesimlerindo 
tank döviısü olmaktadır. 

fokyo 23ı\..A.- Ja· 
pon orduları Hongkongdu 
ki Jngili:t mukavemetini 
kırdıktan sonra kaleyi al 
ruış ve ileri harekete de 

varn eyle!llişlerdir. Hong 
koııgda alınan logilız e 
~irled 1119 kitJ;yi bulmuş 
tur. Bunların yalnız 118 i 
(ngiJiz, g~riye kalanları 
Hindli. Kanadalı ve Çinli· 
lerden mürekkeptir. 

Ruslara göre 

Alman planları 
suya düştü 

Naziler artan bir 
hızla geri çekilme 
ğe devam ediyorlar 

Moskova 24 A.A.
Pravda gazetesi yazıyor: 

Almanların Leningrn· 
dı ÇPnber içine alarak e· 
le geçirmek jçın tasarladı 
ğı plan artık suya düşmüş 
tur. Şimdi Alman ordulan 
lıiitün cephe boyunı~ git
tikçe artan bir hızla ve ne 
kadttr mümkünse okadar 

suratle geri c;ekilmeatedir 
ı.er. Son 24 saat içindeki 
ki savaşlarda 24 köy Al· 
manlardan geri alınmış 

tır. 

Bir Rus gemısının 
batırıldığı yalanlanıyor 

Tokyo 23 A.A.- Uzak 

Eski Alman 
başkumandan ı 
Alman ordusuna bir 

mesaj gönderdi 
Berlin 23 A.A.-Ordu 

başkumandanhğından isti· 
fa eden Mareşal Bravniç 
Alman ordusuna hitaben 
bir mesaj göadermiştir. Bu 
mesajda deııiliyorki : 

"Fuhrer kara ordusu 
nun başkumandanlığını üze 
rine aldı ve kalp hastalı· 
ğından dolayı verdiğim is 
tifuyı kabul etti. 

Dört yıl dünyanın en 
mükemmel ordularım ida 
re ettim Vd zaferden zafe· 
re koştum. Esşiz hizmetleri· 
nizden ve örnek kahra· 
maıılı~nızdan övünmek Vd 

sevinmek hakkımdır. llil· 
ler sizi zafere götürecektir. 
göndere"Askerler ileri, her 
şey Almanya için dir. 

Niçin istifa etmiş? 
Istokbolm 23 A.A. -doğu kaynaklardan bir 

Hus Vapurunun Japonlar Siyasi mehafıle göre, Hit 
tarafından · batırıl ler lngilteı eyi istila ıçın 
dığına dair çıkaıı haberler ay başında bir harp mec 
burada yalanlanmaktadır. lisi toplamış ve mecıiste 

Hongkonv, civarında Mareşal llruvniç bu proje· 
2200 tonluk bir Rus gemi ye şiddetle muhalefet et· 
si Japon Limanlanndan miştir. Bunun üzerine Ma· 

reşal istifaya zorlanmıştır. 
birine çıkmak isterken bat 
mış ve kırk kişiden iba· Hitlerin yeni hamle· 
ret olan bu geminin tay· leri b klenyor 
falarından yalnız i'ki ka Londra 23 A.A.-Hit· 
dm kurtarılmıştır. lerin başkumandanlığı eli· 

K na falılar ağır ne alması üzerin~ meyt.iane 
kayıplar verdi gelen;durum;buradadikkatle 
Londra 24 A.A.-MU takip olum?aktadır. ?iya· 

J ·ı "u""dafaa N1:v1u t• · b" si ve asker ı nuılıfllerın ka 
'.l .. vunre mm ır . .. . v 

t bl ·~· .. IJ k 

1 
naatına gore, ırısanhgı ka e ıgıne gore, on ong· b . . 

d k. K d k t 1 ğ ı a oyaycıcqk yecı hadıse a ı ana a ı a ıırı u ır . 
. Ier ve ycnı kurbanlar, 

kayıph.u· vermış ve bn kı b 1 1 k IA d H"tl 
talarııı kumandanı do öl· 
müştür. 

Vaşington 24 A.A. 
Uzak doğu sularında l 08 lO 
tonluk bir Amerikan gerııi 
si Japonların eline geçmiş 
tir. 

e' E-me azım ır. ı er 
kendisini kurtarmak için 
yeui maceralara hazırlan· 

maktadır. 

~ON DEKIKA 

Fransız Alma:-. müna· 

1 
Muhakkak birşeyler 

sebetlerinde olacak 
Berlin 23 A.A.- Yarı 1 Vnş:11gto ı 24 A.A. -

resmi bir kaynaktan t>il. 25J g ... z""tcci.)'e l>ey anattn 
dirilmiştir: BuO'ün Alman bulunan Çfüçil, iyi idare 
h11riciye nazar:tiııde .Fran cdildiğ t.ıkdird~ zaferin ya 
sız Alman münasebet· / n yarıya d"-thn nz zınıanda 
)erinde bir değişiklik olup bitec ğ"ni, Aloıımların Rus 
o.mudığı ,tı.ıkkındaki suale 1 yudnki k...ıyıplurının ta t .. l'UZ 

Vaşington 23 A.A
Filipin adahmnda şiddetli 
muharebt-ler ;devam et
mek'ed.ir. Japonlunn yeni 
den asker çıkarma l••Şd>
büslerinin öoime ge<:ilmiş· 
tir. 

bu nıilnnsebetJerde kuyde kudretini kırmadığını mut 
değer bir denişiklik olmada tefikler aıasınd l bir B ş. 
ğıceyabı verilmiştir. kumandanlık ihdamme im SIYA\fA YAPILACAK 

MUAMELE 
Londra 23 A.A. - hı 

gtliz •hükumeti, Japonlar 
Ja birleşen Siyam lıüktl 

metine karşı tatbik edile kilnsız hulunduğunu ve 
Cdk siyaseti tespit için A 942 yı ında Ahnaıılann 
mcrika ile konuşmakta mu~ukkak bir ş ·yler yap 
dır mrıgu kalkışııcaklarım söy

len i~tır. 
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A~taıwA!iUt~~r~· ıiSW,~.K~~rl.l~k-. .. ~-~ ..... :•· s .. :u---K--~ .. ~~~-r-b_a_n.._B~a~:y·.:ız::rm.Aa~~ır.;:~!;ıt'"~!Ci~~ütl5""Gıbis;Plt~~---~ı~1~'.' 
Programda küçük bir değişik- mında dür~!u;.t~d,ftl• ,d;:~ı 

tün mahsııliinden dıığı ııı~ 
lik yapıldı Kurban derilerile barsakları An•akyaveYa1!;areıtli~ 

Atatürk' Un An kor aya 
ayak hrstığı gtinün yıldö· 
nümil olan 27 ilkk9.mm 
At,\i\rk KırkoŞ\J~unun 6 
ıncısı bütün yurtUı olduğu 
gibi ebrin iıdade aynigünde 
~-amlvc<1ğııu ynzroış ve bu 
llllşustaki programı da 
dünkü sayımızda ııeşret 

miştik. 

Göı ülen lüzum üzerine 
1 programda küçi.lk bir de· 

ği~iklik yupılmıştır. Bu 
de~işikliğe göre, koşular 
öğJetlen ev ıel değil öğle· 
den sonra yapılacak ve 
tam saat 15 te başhyacak 
tır. Diğer törenlerf'\ de sa
at 14 ten itibaren başla · 
nacaktır. 

....- ---..-
Çocuk Esirge- Türk Hava Ku 

-- . 

me Kurumu 
1339 lı'AKltl ÇOCUGlJ 

GI\'DIRDI 
Çocuk Esirgeme Kuru 

mu Antııkya şubesi ;.:eçen 
·G ay içinde ol<ul tnlebele . 
rinde~ fai>ir ÇQcukları giy 
dirmeğe devam etmiş ve 
1339 çocuğa siyal;ı önlük, 
don, iç gBµıl~ği, c.n1ari, cıı 
lrel ve içf~ı ile pmta 
lon dağılIJ)JŞtır. Bunlar 
içiıı 3970 ınet,re mqhteUf 
kum ij~ şurfedi\miştiı:. 

Hayırse~ever 

~urtdaşların 
yardımı 

Yoksul çocuklara teber 
rüler devam ediyor 

Pa1ar gilnü Halkevin 
ele yapılan toplantıdan son 
ra yoksul ve fakir çoct1k
J arı bayramda Se\ in ::· 
mek için yapılan yardım 

lar hız.la devnm etmekte 
dir 

))tin Hatayrltt bulunan 
çeltik' tHcir}orinQen Musta 
fa Çanakçılı bu iş için 
100, JHtiS'1me,ttin Engin 
50 lira bağışlap.ıışlnrdır .. 

BunlardDn bnşk~ yar 
dımJf\rda bulunan lıayırse 
ver yurtdaşlarm adl,ırını 
sırasile neşrediyoruz: 

Lira 
Velimi1. Sökmensliı:ır 20 
Abdullah Bilgin 20 
ll>rnhitn Ethem i\lümin10 
Yusuf Koyuncu 20 
Mustafa Şuho 25 
A1i Ökten - 20 
Sami Aselc.i 20 
Cemil Yurtman 10 
Selim Çdenk 5 
l\uri M1stık 15 
Fuut Mıshk 10 
ŞUkrU MtJek 10 
Bekir Ocal 1 O 
Hanna A~duş 5 
Selim Cezayirli 20 
Ali Seyfiddin 10 
Cemil Cemali . . 5 
Mehmet Kuseyırh 5 
A bdullab Ocal 5 
Naci Keser 10 
Osman Horşit 5 
Mustafa Kuseyirli 12 
Yu!$uf lslcif S 
Azra Kebu<li 5 
M. Burç ve ll. Geray 25 

rumuna yar-

dımlar 1 
Türk Hava Kurumuna \ 

teberrüler devam etmek 1 
lt'dir. l)Un Kuruma yar· l 
d1mda buluniıı n Vdhrnd<ıŞ· ' 

lar şunlardır: 
L. 

Ali Hocaoğlu 100 

Mustafa Kuseyh-li 50 
Mahmut Hocaoğhı 25 

Muamele ver-
gisinde~deği

şiklik 
KA UN LA. YIHASI BÜ· 

YOK MULET :MEC· 
LISINDE 

Anlmra - Muamele 
vergisi lrnnununda yapıla· 
cak değişikliğe göre zey· 
tinyuğı ve diğ~r nebati 
maddelerden çıkarılan hıış· 
luış, pamuk yağı ve bu 
gibı yağları imAl eden mu 
harrik kuvveti iki beygiri 
Vt'\ kullandığı işçi miktarı 
kendiaile beraber 5 i Kt'Ç• 

miyeu ve lrÜKilne kadar 
muamele vergis.hıden nıu· 
af bulunan küçük imalat- • 
haneler muamele vergisi· 
ne tııbi olacaklnrdır. Bu 
gihi müesseselerden isti · 
yenlerin 1941 yılı vergile 
rini götürü usulünde ver· 
mt.3leri için hazırlanan pro 
jede bir b Uküm vardır 

Amerikadaki 
toplanhnın 

hedefi 
H ıtlerizmi yok etmek 

için k ;ı rarlar alın . 

maktadır 
l.ondrn 23 A. A. ~ 

V11şiılıgtonda fogiliz fü19ve 
kili Çörçil ile Amerika 
Cüruhurreisi arasında baş 
lıyaı1 koııuşrıııılar çok mü 
him ~~aslaru ,fayanmakta 
dır. Bu toplıın!ınm tak he· 
def ı lhtlerjzmi yuk etmek 
tir. One mli kıwarıhır veri 
lece!.: ve bu toplantıda sa 
v :.ı şıı gimşiııi bir e!den 
idaıe etmek için tedbirler 

takalarındaıı 1 il>Bıı ~ 
toplama merkezleri salın ulmacak.lD~~iİfl J~~ı~ 

ton yaprak tntu guııv 
Türk Hava Kurumu tarafından Kurban bayramın· deruoa n tkli işi J:ıll udd tı~ 

da toplanacak olan kurban derilerileri\e barsaklarını itibaren 5 gün. ;~0u\(ll11'i 
toplamak üzere gerek ~n teşıdlAt kurulmuştur. Ha· uiiık eksiıtme5A 
yır&wer sayın dindaşların Kuruma bağışlıyacRkları tur. L 0111'• 

derilerle barsnklar Kurum memurları tarafından ev Fıat i\lilraka~~ ~~ 
Cjv dolaşılarak m kbuz mukdbilind. toplanacaktır. yomt ka.·drile l6!:i ı\tlt ~' 
Atzu eden dindaşlar aşağıda gösteril~n merkezlere len bJtıar to ı 

5 
vB) · 

derih·ri göndererek orada bulunacak olan memurlara dım lskenderuo~ı·eııJer~ 
makbuz karşılı~ında derileri teslim edelıilirler. Mer· ladıığmdaıı lti ~ 
kezler şunJurdır. lO · d ·~ur 

1
• 

1 
1 k . (Y . . · hr a ır. . 8,,.e ı~ J 

1- ür ~ • ıava KurılIDU nıer ezı enıcarm yakı· işbu cksıHıll '·,btıl'tl 
nında Bedros ham) · , 7 5oıı:; t\ edecekler }o 'dertltl J 

2--H .. :.:binneccar camli Antakya lsken .-Js\{"tl 
3- Audül~;ui camii 5 ve Yayladağı te11ıO 
4- Orhaniye semtocağı 1 un içıo 84 Jır.:ı .. r ,,e ş 
5-- Affan eamii .. • 351 y.itıracab•ilı<l>llı'· 
6- 'cumhuriyet m ıhallesi için s .:c:ıtoca~1 KlJrı ve~ae oııl ,011 ıı 
7 

~ ,~) 

- Köprlibaşında U!ucami le uirhkte Koro dır· 
1 8- Şeyh • luhanınıet bölgesi için Nihat A~ ınes· rı..cıat ed~cdde~ _941 

çidi !hale 26-; 1 (l)O. ~ 
--------- hine müsııdh '-'~ ı t 

Libyada Akdenizde saat 10 au ı011 .~;uod0 "dı.İr ıu,., ~ 
. resi 1-\aşaı u tı 

Alman ve ltalyan rü 6 ltalyan gemisi teşekkil Ksoı;syokur· 
cati devam r diyor batırı ld ı susunca 1 P118~1f.;ı!i\t ~ 

Londra 23 A. A. - Londra 24 A.A. lngi Dalın fı:ııl~31110~ ı 0 

SaUlhiyetli kaynaklara gr liz Amir<1llığmın resnıi bir mak ve şar 1 
JJ J ıeı ııı 

len haberlere göre, Mih tebliğine göre, ~on gun muk islf'ye 
1 

brs oe • 
l d Ak l · d I ·ı· d'' ı··k tntıln şu t' ·. ver kuvvetlerinin Libyada er e < enız e ngı ı z ur u ·r 11 ohJll 

batıya doğru kovalanması denizaltıları Italyanlara n racaatıarı 1 u 25 
devam etmektedir.\ Binga· it allı iaşe ve taşıt germ 23-

24 
... de 

zi civurında Alman ve ltal sini batırmışlardır. k ye 
yanların savaşı kabul edip Yalanlanan bi haber Barsa k 
etmiyecekleri henüz belli Londra 241\.A.- Al· • tılaC'1 
değildir. Alman kuvvetle manlar atlantikte l>ir ln· fi sa 

1 
fiırl> i,~11 

ri intizamını mut~nfaza el• J k JefUI 11!; giliz tayya '·e gemisini ba· s en l{tlıı 
mekte, fakat ltalyanlıır tırdıklarını ilan etıniş\nr• va Kurumu 13aş 
bozgun halinde çekilmekte d' d lll • uril r•

11 
ı r. ~ · bıJ1 1 

dirler. Bu 1halıer yalandır. At Kurban l 01irı6I1 ı 
JngHiz müfrezeleri Bin topla naca le tl1 

1
• c1er46 C1aziye vardıx.ı bir sıralar· !antikte hiçnir lngiliz tay· f(eÇ' 1 

"' ~ •• ı.... .. t 1 t koyun ve 58 \C 
da Bardiya ve Halfeyada- yare gemısı un ı ınamış ır 500 kadar biir ıııt'Jf 

h 
_.,~~~~-~ :.t-o:'. • de 

ki Alınan kuvvetleri alil K 1 .... k 941 taribı0 
karşı koymaktadırlar. apı yapfırı aca konu,mu~tusr.ı,942 l 

Libyada Britanyalılarla Hatııy Defterdarlığın ııuı!esı ' Jsl\t}ll ;ti 
birlikte dövüşen Polonya· dıın saat 15 te J{ı.ırt.1llııJ 
lılar diişmandan 1000 esir 1- .\ntfı.kya hiikiimPt Türk lfıı\'D ktl'' otl 
almışlardır. 

1 

kl)n,1ğı girjş kapı •inşaatı sinda y.ıpıl~C.lıJlOrflc:6,1, Almanlar T rablus açık eksiltmeye konul· Isteklilefl0 2ı,ı4k·"er.1 
b k 1 

muştur. y 
gar e çe İ iyor 2- Eksiltme 25- 12 - ye 
I<ahirr. 24 A. A. - 941 günii saat ıo dıı. Def- Koyu rı 1 ~c~ 

Libya ceph..sinden çok az teıdurlık odasında mutc- fi " ...ı 
d . ,· sa (lı)Y 

haberler galmektedir . .Mih şekkil komisyonca yapıla erı.s ~ll 
ver kuvvetlel'i Tr~blus!· caktır. •1, .. k fln\I'' 

3 I ı l 
. ur datı: 11 ıı 

garbe doğru hızla çekil . - steyeıı er lUSUSl BaşkonlığJll bl.Üf( t r 
mekte ve Ingmz ablukasın şartuame. prujs ve keşif Kurb30 dı1ıı ' 
dan kurtulrnağA çalışmak evrakıqı Defterdal'lıkta gö şubemiz tarıı2fS~) il~11 tadırlar. Bingaziyi mildnfa· re bilirler. ıınc:ık oıa•ı rJll~ )1~;,ı~ 
8 için bir miktar Alman 4- Bu işin keşif be kudar tuıls11 drriS1

11r. qı1 
kuvveti bulunmak:ta ve deli (928)lir 1(34) kuru'jtur. kOCı cıı" 1 

5- .\1avakkat temi yun \'~ gl'lt1111 ı;~oıı 11 ~ 
çarpışııu:ılar şiddetle. de • nu~ (69) lira (63) kurnştur. tırma ı~e 4soO tıle)~~ 
vam etmektedir. Bunların 6 - T diplerin Cehliyet {ha ~oil scıb:l rO ı .. ~ ı' 
çoğu ltalyanlardan mürek vesi kas ile. ticıuet odası ve P"ınr gu n'' itilJ'1 pı\6~.ıl' 
ketir. Kum fırtınaları Al sik11sı ve muvnkket temi· at 1) d•d" 'SIJ ,.r-v ~ 
manların ~kilme jşine yar natl yatırJıklarma dair ınerkeıııı. ~ pe'i 'f1:e ı 
dım etmektedir. Umumiyet rnaklıuzla birlikte komis· IsteldıJerııı r0ll·

1 ıı1i c 
itibarile durum iyidir. yona müracaatları Jiizım İe birlikte. 9eni•l~t.t'~, 

d 
ve saa tta ....ı ıııııl ~ 

ır. . L' uruw o 
1 'eşriyat MUdürü dakı , .... iUil1 ~6 
~Fi•'' ÇEL~NK HALK A ge[melerı oJd1J 111 

P I A t k ~urtOfl t IJ c. H. . v •• 1 tı:tiU n :.ı va ';( . ·ınb'·l ,1 t 
Bu akşam iki ftlm lıirrlen v~ktık • ıt" 1 

alınacaktır. Toplaı.tı sona 
ermı!den hi,;bir tebliğ 11e.ş 
r(.•d.Hmeruesi mukarrerdi~. 
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