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SAYISI 2 KURUŞTUR 

e di ~Alman.far 1 Ruslara göre] 

IMoskovaya 70 Almanlar ağır 

ve bunları halletmiştir. 

neşeli dön6n Valimize hoş 

G -
D~huriyet Bayramı hazırlıkları 

rı to 1 
P anan Komisyon pro~ramın arıa-

hatlarını tespit etti { ı.I 
rn~u . 

r {j ırı tıyet n 19 ncu 
1 1.1 kı ll 

4 
1 l~ 1 

fllna prôg 
d } t l!lnıek ilzeı e 
I ~ 1• 14ıl~ıı . 
''llrll <tttı b· ı-omısyon 

.. h ti ış "~ ~~nıısındt top· 
•• ~h abtını t ogrun.ın ana· 

Cümhm iyel bayramının 
rn~ J k cıldu~u ehemnııyet 

ve azıımetile mütenasip 
bir şekild~ kuşlanması için 
Jıazırhkl&ra başhmmışlır. 

hf 'I ' ~~n· 
11' u~oı 1 

1•1t eylemiştir. 1 
Programı yakında neşre 

decğiz ., \ j!ı,, 1 
tı; 1 ... J ruıuımız olan 
ı,ıl - --i Fon Pape'nin nutku 

Qiii.rk'ün muhte~ 
t '1ı eserini elinde 
~~~tQ iinlü asker 
·ııı1: er 9Örülür bir kabiliyetle 

lqt'l'lleketini her türlü uçurum'n .. 
tJstünden aşırarak saadet 

ı,Qi, "~ refaha götürüyor 
t~ I 14 A 

~ılı· · \ - Dun damının memleketi her "'''"t-ıı'"l>aL.tı:;\:ı bir z" -
10 Alınan Jf· -ı 

' tı Pap n l . ıı~·u \ 
r ti Jır ııu· 
t <dur k 1 
Jıtı e zınirin 
ıı b' ~ guzeı şehir 

"" b ırı Ve 1 
1 Utı u Ş •hrin 
lı Vr ş: h V.tsının, 
1tıı 1 Yas"tin ni , \ cııı ut 
~tUrk' n1ııkta oldu 

oı l'ıı 1 el~n rnuhte 
ltq ~ı., ınde tutan 

lli)'e~le ~ndeı· görü 
elcı devlet a-

türlü uçurumların üstünden 
ılŞtrarak saudetli ve rt falı 
lı bir istikbale götürece
ğinden emin bulııııduğunu 
söylemiş ve sözü Türk -
Alman ihtisadi anlaşması· 
na iktikul ettirerek demiş· 
tir ki : 

" iki mt"mleketimiz 
anısındaki bakild nıünase 
betler milletlerimizin ha· 
kiki ilıliyuçlarınu dayan • 

·maktadır. İşle bunun için 

kilometre yak- zayıata rağmen 
laşhlar 

Stokholm 14 A.A.
Rus cephesinin merkez 
vaziyeti hakınn:Ju buraya 
gelen haberlere göre, Al· 
manlrtr Moskovnya 70 ki 
lometre kadar yaklaşmağa 
muvaffak olmuşlardır. Bir 
ç.ok Rus nıi.ldafaa hatları 
Almanların elindedir. 

Moskova tahli-
ye ediliyor 
Rus ordularının du 

rumu vahim 
Londra 14A.i\.- Bura 

ya gelen haberlere .. göre, 
Alman orduları biltün cep 
he boyunca şiddetli taar· 
ruzlarına dev<ım ederek: 
Mnskovanın cenubuııa ka 

.. dar varmışlardır. Duı nıa·' 
dan takviye kıtaatı almak 
tadırlar.-.Moskovad.aki {ka 1 
dın ve çocuklar tahliye 
edHme'dedir. Almanların 
Azak denizi nııntakasında 
da mühim bir hareket yap 
tıklurı anlaşılıyor. Rusların 

vaziyeti buraca da vahim 
dir. Bununla beraber :\loı:t· 
kov11 Almanların eline geç 
se bile Husların azmi kırıl 
mıyacak ve harbe devanı 
edec~kmrdir. i\ioskova hal· 
kı sakindir. 

Ruslar vaziyetin 
vahametini itiraf 

ediyor 
~1oskova 14 A.A. -

Hesrni tebliğ: ~ler kez ceho 
sinde durum çok vahimdir, 
Almanlar ayrı ayrı nokıa· 

!urda Hus cephesini yar· 
rııış ve köprübaşı elde et· 
ınış!erdir. ~luh~robe~cr ııece 
günduz bütün şıddetıl-J de· 
vanı etmektedir. Düşmana 
çok bi\yük zayıat verdiren 
kıtalarmnz yeni m evzileri· 
ne çekilmişlerdir. Viyazma 
etrafında vaziyet karışıktır 
Her iki taraf da ihtiyat 
1m n ·ellerrni cepheye sür 
müştür. 

dir ki şimdiki .. buhrandan 
sonra da yuşıyacak ve a· 
ramızpa en samimi aııla~
rna~ ı yaratacaktır. 

Bu, hükOıuetin labi'i 
müuasf'betıerin derinlc~me 
si hususundaki samimi ar 
zusudur. Kalplerimizin de· 
riuliklerine gök salan siıuh 

1 kardeşliğinin anaııevl bağı 
' dır. ,, 

Mütemadiyen hücum 
ediyorlar 

.Moskova 14 A.A.
Hesmi tebliğ: 

Diln bütun gün cephe 
lıoyunca kıtalarımız çok 
şiddetli bir surette düşman 
la çarpışmışlardır. Hava· 
muharebelerinde 122 Al· 
man tayyar~i tahrip edil· 
\miştir. 

Almanlar çok bilyük 
zayıata fehemrniyet ver· 
ıneden hücumlarını tt-krar 
etmekte, hava kuvvetleri· 
miz düşmana çok ağır ra 

yıat verdirmektoiir. Her 
karış toprak için dUşman 

çok bUyilk telefat vermt>k 
te ve ağır zayiuta uğra· 

maktadır. Dilnkü muhare 
helerde düşman 6 binden 
fazla ölil ve yaralı vermiş 
lir. Cenup cephe~inde Al· 
manlıır \1acar, Romen. ve 
ltalyan kıtalaruı da kulla 
nıyorlar. Hunı bir nokta
da 250) düşman imha te· 
dilrn;ştir. çeteler cephe 
ierisinde kuvvetini o.sla 
kaybetmiyeıı çetin savaş · 

hu yapmaktadır. 
Tüyler ürperten fa-

cıalar 
Berlin 15 A. A. -

D. N. ll. Aiansı bildiriyor: 
Huşlar Viyazrna şehri· 

ııi terketmed.en evve.l ta· 
mamen yakmışlar ve taş 

binaları da berhava elmiş 
!erdir. Bu tedbirler şehir · 
deki ısivil balkı dilşilnrııe 
den yaptlmışlır. llu yüz -
den bir~ok kimpeler kur -
lıan olmuştur. Viyazmada 
ah~ap cvleı lımıameıı bi -
rer könıUr yığını haline 
gelmiştir. Birçok sokaklar 
<mkazla doludur. Huslar 
ş~hrin muhtelif yerlerine 
kara mayınları da koy!nu.ş 
hır ve bu mayınların ınfı 
lilkındau birçok çocuk ve 
kadın ölmüştür. Almun 
ileri kuvvetleri mühim 
rnikhırdu kara mayını 
ve saatli uorııba toplamış . 
ltr. 

Çörçil nutuk söy
lemiyecek 

Loudra 14 A. A. -
İyi haber alan kayn~~laru 
göre, hıgiliz Başvr.kıh Çö_r 
çil, A vanı kamarasının ö 
nümiizdeki toplanlısındt> 
harpten bahseden bir nu 
tuk söylemiyecektir. 

-~~tfe/\11:-
...... ~mbe 

D•hllde Yll:-:, --• 
Yabancı memleke!ıer• 

a llr• 
lllnl•rın her kell"'ı

elnden ~.kuru, ahnır. 
O er et P•flndlr : . 

BDnD ge9en; sayalar 
10 kuruttur 

Finlandiyada 
w 

Hamiy\~tli bir ırkda
şımızin örnek hareketi 

Finlandiyada yerleşen 
ve ticaretle uğraş.in Zine· 
tullah Ahsen adlı bir Türk 
memleketimize olan bağlı
lığını sık sık gösterir. Bu 
iyi kalpli ve hamiyetli ırk 

duşımız Erzincan felAketi 
sırasındıı ds felAkete uğt·ı 
yan yurtdaşlarımıza veril 
mt-ık ilzere mühim bir te 
berri\de bulunmuştu. 

B. Zinetullah Ahsen 
her yıl fitrMSin· de Türk 
Hava Kurumuna yollamak 
suretile hayır ve yurtsevor 
liğini ispat etmek 
fırsatını kaçırmıız. Haber 
aldığı:nızıı göre, bu yıla a 
it fitresi olarak Hava Ku· 
rumuna 562 Türk 1iras1 
yollamııtır. 

Hamiyetli ve Yurtst!· 
ver ırkdaşımızı tebrik eder 
ve bütiln vatandatlarımı · 
za lm vesile ile fitrelerini 
Türk Hava Kurumuna ver 
•melerinin b~r yurt borcu •>l 
duğunu hata latınz. 

Ekmek20 para 
ucuzluyor 

Belediye faldığı yeni 
bir tedbirltt ekmeğin kilo· 
sunu 2) p.ıra ucuılat rıuk 
çaresini bulmuştur. Ekınek 
ler bugünden itibaren 15 
kuruşa satılacak ve şimdi • 
ki ekmeklerden daha iyi 
evsafa malik bulwıacaktır 

Şehir planında 
Mühim eleği~iklikler 

yapıldı 
i\af ıa VekAletinı~ şeb· 

rimi~e gönderilen şdıir 

mütchaaıudarından rnürek 
kep heyd işini bitirerek 
Ankaraya dönmüştür. He· 
yet üanje planını tetkik 
edert'k birçok eksikleri ta· 
mumlu.mıt ve bu pldna 
modern bir şehre lazım 
olan ilAveler yapmıştır. 
PıAn Nafıa Vekl\letınce 
tetkik ve lastik edildikten 
sonra tatbik olunınuğa bıış 
lıyacaktır. 

.. "~-. ~- ,-r--:-
VAZLYET ÇU.~ GERGLN 

Moslwva i. ı A.A.
<,Pravda» gazetesinin mu· 
bubi· i cephed'!n şunları 
yazmaktadır: 

«Gece ve g üııdüz çok 
kanlı muharebeler devam 
etmektedir .. Vaziyet \Ok 
11ergindir. Dilşfllan llus 
mildafaa hatlarından bir 
ltısmına girm~ğe muvaffak 
olınuıtur: 



Da' sahip-
lerine tebliğ 

Su işleri 14 ncil şube l\lU 
dürlüğünden 

Cinsi: Bend ve balık 

saydinc mahsus ocak !le 
ocağa marbut bina 

Yeri : Dalyan köyünde 
ve Kü~·ük ası ilzerimle 

Tul?dir o'unan kıymtıt 
15( 00 lira on beş bin 

~ah ipleri.: .Mazlum Pa 
~a oğlu 1enıdulı veresesi. 

::Abdullak kızı zebra Narun 
ven sesi 

, PaJsel No : 63 

Dalyan..,köyünde Kil· 
<;iik Ası üzerinde lıulunup 
ı~timlfiki takarı Ur eden yu 
karıda cinsi, miktarı, ev· 

• sufı ve saJ1iplerile takdir 
olunun1istım Ak bedeli yazı ı 

:mallar 15-10-941 tari·: 
• rıhindo,..teslim alınacaklır.J 
Sahiplerinin mezkur t,ün· 
de teslim ve teseHilm edil 
mck ilzore mallarının yanın 
da lıulunmaları ve itirazı 
olanların islirulfik kararna 
mes:nin 17 nci maddesi 
mucibince itirazlarını 15 
gün zarfında bildirmeleri 
ilan olunur. 

Tamir at yapılacak 
Antakya Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

l·Anlakya Hastane binası-
nın bahçe tarafında <;atlayan 

duvarlarda tahkimat, dere 
kenarıuda istinat duvarı 
ve hendek yapılmdSI a<;ık 
eksiltmeye ~ onutrııuştur. 

2 • Keşıf bedeli (4998) 
lira {16) kuruştur. 

3 · Uu işe ait evrak 
hastane Baştubibliğinden 
görülebilir. 

4 · Eksiltme 25-10-
941 cumurtesi günü saat 
10 da Antakya Hastanesi 
füıştabiblik odasıııda yapı· 
lacaklu·. 

5 - ~Iuvakkat teminat 
(374) lira {86) kuruştur. 

6 · 'l aııplerin Tıcaret 
odusıııda ka) ıtlı bulunduk· 
lurına dair vesika ile 
nıuvakkül teminat mak· 
buzu ve ehhyet vesikası 
ibraz tlıneleu Hlzımdır. 

Tamirat yapılacak 
Hatay Viıayeth.den : 
1 - Antakya Merkt z 

<;azipaşu okulunun tamiri 
açık eli~ııtmeyc konulmuş 

tur. 
2 - Keş'f bedeli 686 

lira 34 kuruştur. 
3 - Bu ışe uit evrak 

daimi encümen kaleminde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 27,10, 
941 pazartesi günü saat 
10 da Antakya )ıükGnıet 
koıw~ındu yapılac:aktır. 

5 - Muvakkat temi 
nal 51 Jira 41 kuruştur. 

Memur alınacak 
P.T.T. MÜDÜHLOGl"NTIEN 

1- ıdareınizde nıUn· 
hal maaşlı ve licretli me-', 
muriyetlerle ücretli stajier 
liklere o r t a mek· 
tep mezunları m ilsabaka 
ile alınacaktır. 

2- ı\lüsabakada 10,9, 
8, 7 No. almak suretile 
pekiyi, iyi derece kazanan 
lar 15 lira maaş veya 60 
lira ücretle memuriyetlere 
· 6 5 No. almak suretıle • 1 

orta derecedd rnuvaffa'< 
olanlar da takdir hakkı 
idareye ait olmak üzerere 
20,25, 30 lira aylık ücret 
le stajierli klere tayin edi· 
lecektir. 

3- Staj devresinde 
muvaffak olanlar aslt v~ya 
ücretli memurluklara geçi
rilirler . 

4- Müsabakada mu· 
vaffak olanların idarf"nin 
teklif edeceği yerde vazife 
kabul etm08i şarttır. 

5-Taliplerin 788 sııyılı 
memurin kanununun dör 
dilncU maddesindeki şartlu r 
haiz olmakla u~'ruber dev 
let memuriyetine ilk gire
ceklerin 30 ya~ını geçme 
miş olması lilzımdır. 

6~ Müsabakaya gir
mek isteyenler 18-10-
941 cumartesi sıut 13') kıı 
dar evrakı nı ilsbitelerile 
hernber Antakya P.T.T. 
l\lildürlük kalemine mür.ı 
caat etmolidirler. 

7- Müsabaka 20 bi 
rinci te~rin 941 pıızartesi 1 
günU saat onda yapılacak- 1

1 
tır. 

T amiraf yaptırı 
lacak 

Hatay Defterdarlığından: 
Hatay Jandarma kara· 

kolu ile ceza evinin tam i 
ri münakasaya konulmuş
tur. Bı~eli muhammen 
489 liru 7J Kuruştur. 

Talip olanlann yüzde 
7 ,5 teminat ve kanuni vc
saikile birlikte ihale günü 
olan 17,10,9 H günü saat 
10 da Defterdarlığa nıüra 
caatları. 

( Keşif raporu ve şart 
name her un l\lillt emlak 
.Müdürlüğünde görülebilir.) 

10-11-13-15 

Pazarlıkla sahş 
HATAY D~l·vn:H.DARLl· 

Glı DA1 
Süveydiye nahiyesinin 

ı~ytuniyehıdsti~an ve. Lev
şiye mahall'1lerındekı met· 
ruk babçderdeki pOl' ukal 
limon, mandalina malısul 
lerine ikinci müzayede dl:! 
talip zuhur etmediğinden 
mahsullerin buh<;e itibari· 

le nyrı ayrı ve bir ay 
içinde pazarlıkla satılması 
ııa karaı· verilmiştir. 

:Satışa 9-10-941 ta· 
rihinde buşlaııacaklır. Ta
liplerin Defterdarlığa milra 
caatları 10-14-15-18 

Soğukolukfa metruk emlak sat.lacak 
Kapu 
No. 

Jskenderun Malmüdürlüğuoden 
1 30

1[11 
Mahalle veya Cinsi Müştemilatı Kimdl'n met- Mu 1

111
el 

Köyü rfik olduğu k•Y: ı,ir8 

ısJ 
5 ıO 
soJ 

30 
33 
52 

53 
54 
55 
58 
59 
69 
61 
64 
65 
80 

93 

Soğukoluk Kfirgir bina Talı. 2 odu lmutfuk ikola Pnşa veresesi 

,, 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ., 

" 
" ,, 

Talı. 4 oda 1 mutbak ,, ,, 
" Tahtani 2 oda 1 mut. Sarkis Manuk kas 
" o 
,, 
,, 
.,, 
" 
., 
,, 
,, 

" ,, 

" 

Su ve elektrikli pardan 6' 
Talı 3 oda 1 mutbak lİsa bib l\lunulyan so0 
Tııh 2 oda 1 mut. Kesir Israilyanoğlu SorıW 3oa 
Talı 2 oda 1 mut. Varldn Knyıın ·s 50J 
Tıh2 oJal mut Avadis Pabucyunoğlu arln 150J 
Talı 4 oda 1 mut ,, .. 45J 
Tah 2 oda 1 mut. ,, ,, Horaul 7oO 
Tah 2 oda 1 mut. Hazineye ait 200 
Fev. 1 oda talı· 1 ahır Ararn Güzelyan 4 O 
Tuh. 2 oda l mut. ) akar Y iğya Kurusya 220 

,, ,, ,, Kivork Koz'ıy m 
oğlu 1\rtırtos 

" ,, ,, Agop Ava~ıky~n 
oğlu ~aıniıel 5ıO 

100 ., ,, ,, Kiı istofı Ağar oğlu Iskend .~"rılfl11 " ,, • Çil''' "} Yu k rıda yazılı CJtıyri menkullerin miılkiy ti açık mttırma ıle satış·• d 
1 

ı~· 
tır. Tul•p olanlarınb 18.10,941 tarihine rniı81dıf cumurtc:-sı gt.imi s ıü 9,3) aı 
kılır rnalmüd irlüğüne müracnlJarı. 13 14,15, ı6 

* * * lskenderuıı ı\lal miiiliirlüğünden : 
Kupu ,\Jahallc veya Cinsi nıüştenıililll Kimden metruk 

olduğu No. Köyü 
1 )3 Soğukuluk 1 B.ıb 

Diikkfin 
Oükkfiı• Artin ~.uyumciyun krıı 

Ihrıstine-
102 " " 106 Kn. Bina ,, 

., Ilyas ı. acieJ' kızı Cemile 
l'ah.2odaB1ut Corc Corci 

1J7 ,, ,. " 1 9 
" 

,, " 
131 1 BHb 

" Dükka11 

,. ,. ,, IJiristufı \zar Lrnilt• ..: 
t V . wı Bo,10-,, ,, ,, azare amsyu og u "·et 

Üiıkkfin Artin \'nnesyan oğlu Nazııt 

132 " " ,. " " ,. 
139 ., Kfi. Bina Fev.2 oda 1 hır ~1anos ~ahasyan 
144 ,, ,, ., J alı.2 oaa 1 \1ut Agop ırrafyan eşi \si)1e 
143 ,, ,. ,, Tah.3od_ı1\lut ,, ,, ,. ,. 
46 ,, ,, Tah.2odı:ı 1 \lut llğop Sarraf •an ~i 148 :: ,. ,, ., ,, ,, ., l!ogos !:iarrafyaıı AgoP 

0
, 

152 ., ,. ., Ath 4odal vlut ~umiel O :\lardiros :Jfl ı1 
153 ., llirKulıve K~lwe Alır,ıru:ıın \lıtrdiros. \yvıı~!.'1ı'''~ııı 
154 Furun J· urun Aprah ım oğm l\1ardırosı\) çı~or1 ~ 

Yukarıd~, yazılı g ıyrı meıılrnllcriıı miilkiyeti açık arttırma il~ sıtıŞdı:ıtı 17 
tır Tctlip olanların 21-10 -941 larih;nJ nıii~..ıdıf s tlı g iııü s nt 16,3 J 
ye kmlar ~lalmüdürlüğünc uıürucaatlurı 

13-15-17-20 

* * * lı:ıkeuderuu ı\1almüdürliiğünd.en ; 
Kapu ı\luhallesi Cinsi ~1üştenıilatı 
No. veya köyii 

Kimden metruk 
olduğu 

217 :::ioğt.ikoluk Ka. Bina Tdh 2 udıı 1 mut. Venes Güzelyau ,>ğ· zO 
Nazaret 

1 1101• 
1
o 

221 ,, ,, ,, " ,, Agop Y artenasyan ,Qğ. ~ ıı s1 
225 ,, ,, ,, Fev. 2 od .. 1 mut. Ağop Sanunlu t>ğ. Serli:!5 ·J:'İS A 
226 ,, ,, ,, Tah. 3 oda 1 mut .';az.ıret Bolacıyan oğ. ~aı ,

1
p 

1
o 

227 A ,, ,, ,, , ~·ev. 3 oda 1 mut Maook agazaryan oğ· Ai, b 
232 ,, Ahş·ıp ,, lah. 2 odu B1raka Ibrnhiın oğ. Ayvazyan. 4L 
243 ,, Kfi. ,, ·~·?ıı. 3 oda 1 mut. Kasırga Balyan oğ. I(~r S 
244 ,, ,, ,, 1 ah. 1 oda ,, !\1anok Sinanyan vcl ~'oO 
246 ,, (_.;imE>nto ,, Talı. 2 oda ,, Minas Balyan oğ. J(artl ~)'tıfl S 
261 ,, Kfı. Bina " ,, TantesKirkor ğ. ()tıcın 11e~ 

1 
ı 

263 ,, ,, " ,, ,, Hcıçir Samilyun oğ. ı.,ev~1 ıJJıJe 
64 '1 ğ ~· e~ ın 2 ,, ,, ,, " ,, ,~ ardiros Ayvazyarı o oııı1rı 11 ~ r. 

265 ,, ,, ,, " ,, Toros Dumunyan oğ· oıırı11ı1e~ 4 
266 ,, ,, ,, " ,, 1 oı os \ m an yan oğ. • ıır'I j 
267 . ,, Ç•ı; ı~ " ,, • ' " . " ., ::ı J 

Yukarıda yazılı gayrı menkul!e~ın mu k ~ çı' arttırma ile satıS 
1 

dtı1 
tır. Talip olanlarm 3 J,10,9~1 tarıhıne nıusudif (>"rŞ.::mbe geııü s ıat 9,3 
kadır MalnıüdUrlilğüııe rmlrac:ıatları 15182129 ··r . . ' , .. ~~ 
__ D_o_m_a_t_e_s_s_a-=-lç_a_s_ı_a_lınaca k KayıP ~1~11~1, \ 

.. k Adı nıu ıı>" t1 111,ı ı Antakya Glimru mu- ulup tutarı 530 liradır. .. f{3.ı ı" 
hafaza talıuru sat:nalnı l lsteklılerın mezkOr gün mührünıu cıJ~ ~ 

. d . . ı·arıı \L' komısyonun an : ve suıtltu tubur saımalnıa nısını ~·ı' O • l~ 
.l\liltcall\ll·t namı hesabı • ı k·ıs·ıııı'ı1 lıii!ir•.1 ı.: ı.ıfllı- ı rnmtSyoııuna ku ıuni v ·sı r 

na açık eksiıtme ile alına ka ve temiıuıt nı kbuzlari 'fedJl;
1 

~liı 1 
cak olan 1J70 kilo doma le birlikte müracaatları köyü 1 8~ıel•(I 
tes salçasının 11,10,941 ilao olunur. A 
tarihindeki ihalesine istek ~ ~f 
Ji çıkmadlğından ihıle oıı GONDOZDE =====--=HA~ ·ı i> 

6 - Taliplerin Tica 
re Odasına kayıtlı buluıı
duklarma ve bu işl~rin eh 
li olduğuna duir vcsikuyı 
lıuiz olmalan lilı.ımdır. 

11,15,18,21 

Neşriyat i\lüdürii 
SELıM ÇELEı'\K 

C.H.P.Matb.ıru:ı. Antakya 
1 

giln tenıdii edilerek 21,1 .',41 f 1 llu.!nııdiJe·ı'~11.,
1 tl:~ı 

lı il il t ı J da ı krn Bu akş.ım iki ı m birden ~ NJ ı sa g n saa • 'l'uı·kçe .~a ci ekt>iltme yapılacaktır. SiHih l\.aııuuu ve PA- ı/' .ipr 

' 
Muhnmmen fıau 50 kuruş ~Al 1AL1 ı<.ız f\,J~ 


