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1

;Jh kllt~u '?4 

lllnların her kelime· 
sinden 5 kurut ahnır. ' 

Ücret pefindir . :
GOnD gec;en sayllar -

10 kuruftur ll ,. ='Z7:- SAYISI 2 KURUŞTUR • 

e ,.tkuluşBagramınmı dün çok hegecalllı 
1t0~~ oşkun bir neşe içinde kutladık 

---
Japonya 24 
saailik bir 
ültimatom 

verdi 
Fransız Hiudiçini 
işgal edilecek 

o 

Kın bu en büyük günü köylere varıncıqrı kadar 
ııı~' ~htdi ve e~· far a.f ta coşkun tezahüratla tesid edildi 

lııl arıak ı!li Ş•ıofl • b ·· ı · ·· k k d · · k l ~ ş old " evın ust erıne yuze yakın ç~len on u ve geçıt resmı ço 
~6 a~ı bir ç~-ralimiz heyecanlı bir nutukla bu günün manasını anlattı-Ak· 

Vişi 24.A.A.- Sala· 
hiyetdar menbalara geh·n 
h~berlere göre, JapO:! bü· 
kıl ~eti F rınsız Hindiçinisini 
askeri işgal alhna almak 
için Hindçini bükümetine 
24 sıııtlik bir ültimatom 
vermi~tir. 

ti flQtu 
9 

cu ba.'<•su, gece 700 k" şilik bir balo verildi ve fener alayı yapıldı 
~~~Ydtiıı erı Şehıtleri abidesinİll OÇlllŞ töreni de qapıldı 

Yar mesut d · · 
c11 c1111 ' crı he"ec 

1
• enın aç' 'ış tör eni ) apıldı. 

· ı ~ J an ı . L·d 1 dıh RUnlcrind ve auı eyt: Valimiz, Bele 
ay en d' 

cın •şadı. 23 t ıye Parti ve Türk Ha va 
Valimizin nutku 

ı sıtaı em K Ç '- c H • ' 1 Ç\cll Z. \t>z:l\ı" urumu adına ç•len1<ler OK .. ayın a.ayıı ar 
' . ielcrı h~ urat k .ı k . t d 1 ı Lı Ç 11(1~ uylik b" Onuıı tdn sonra Bı.-ledı· ve v~ an aş ar • 

:1'1taıı, Jkuuandı ır ye ve Puti Reisi Abdul· .. Kırk itStrlık Türk 
11r hıll t &nberi h lab Bılgin kısa ve heye- yurdu e:iir olamaz ,, Ata· 
'•111 be. devam UdDlına canlı bir nutuklca aziz şe· türk vec'z~sinin tahakkuk 
•o •ıır• e en h·tı · · · tı · ·· ti - - ·k· cı' ııa er . 11gl evvetk· . ı erımızın hatırasını teb e ıgı mu u gunun ı ın 

, 1r~ıı biit~ış ve ÖıJ.\ d 1 cıl etti. 13unu müte:ı.kip yıldönünıü bayramrnı ara· 
"c • lln h "' e en V · onda ve sevinç içinde aç ·dı 

1 
. tııtıillc Şe İr nıiıli alıınızle Tuğbay Şükrü ı 

b•(244 J\Çtk lıtrl ıuslcnr.rek k~n~tlı abic!erıin üzerinde J makh b:t.htiyarım, meıu • 
~ 81•na benz... kı sıyah tülü kaldırarak dum. 

tll'' u~ ~· b k 1 E u, eb~di kuduluş gü· 31 uıı.ıau h u mu adddes timsalin a· 1 
e ııt' rııııJırı l h1 edcen çılış merasimini yaptılar. 1 nü befiniz ıçıo, büyük 

r•• (1' ıt•dıo 10ka~, döt 8.~· Burad~ki merasimd., Türk :ni\leti için kutlu ol· 
98t ri~~ :.her Aeıkeıc, genç ~t Valimizle Tuğ~ay Şükrü sun. 
ışıe '''ıl 1 ş rıtaky ı ' ,. K ti Hı1tay, Ebedi Şef'ten 

t " efl . a ı E.bed' ana ı, Hükumet Parti 
e ·d "lluı erın· 1 B l · ' ' Milli Şel'e eoıanet edılmiş ~ 0ı:'1 Ytr1.dtıı ~c 111 bü:stıe. e edıye Erkanı ve bir 

1
,,1 ı <ılan 'Verele rnera kıs\m esnaf teşekkülleri milli bır dav• idi. Aziz 

h 1- tlrafı111 1P,ır sabası· hazır bulunmuş, l>ir kıta Milli ş .. fımiz, Cümburrei• 
ıt• ı . .ı 111,~\ dold aske ı b' p s;miz lnönü, bu emaneti 

tJ" ..,._ 'ı. Urmağ . r e \r olı:'ı mütreze 
}et .Je ...,.,, a sı v l de bt r milli eman et gibi 
k•t"" ,1 ı, 'v tam b' e genç ık teşkhatmdan f 

'1k jşl f licı 'lırniı Yed, otuıda ır tablır ıhtiram resmini en parlak bir Z'i ere ulaş· 
l.• ~.;' t~, d Ye, Po\ '~ilk lıze. ıfı eylemilltir. tırdı. 
ı, •' b Ilı l ıtrtı h B ı milıi zaferin kıyme 
şaf~f lh 

1 tlikıt'~Şckk\i11
1

cr U&\l~i • ÔğleJ "n so ıraCümhu· ti ~ ulh yolile tahakkuk et 
• • .. ııa .. b 1 

Ve ' es. rıyet H ı · · · d L f oı .' (lı len~" tıstt , aaıetem· k b a k Parfüıiı de bir tırılmeııı t', ozan z.a er 
le'1 ~· "'l·' k01ldcre,yüıe Yak ıı. ha ul resmi terli _edılerek tacının ve Montı öden .son 

... ıJ A \1 b \l V• ın ~rk··s çok · •· v kt.ınde yerine 
0

kO ·~ Jer klaı llld " saat ta . ~ sevınçır, çok ra ram a 
iğıO tlad ltıttııto tun çaldığ~ ~len v~ çok heyecanlı nan, çok d .. ğer li bir pır • 

2 
ı. lık el lnerasi ır şekıldt- eğlenmi:tir. lattta o!m.ısındadır. 
lcll V u ilra k ~ nı O · Bu uf er, bir avuç top 

(!4 111 'hm
1 

Ursij. . ğleyı n Par ti adına 
~ ~ L ı bır 

1 
l.ııı Çok t~rızrn otelinde 50 kişilik rağın Anavuturıa ilhukı ile 

ı uu81 
1\llku bır · f • kf çiıltülemez. Çünkü o, 

ttık' •r:nd ııu ria zıya et vailmış ve zi· 
t . un c an ti yafette V 1 ( lVlıs~lcı mılli) azim ve 
Ytıuu k aı11ı L· llıtıdi a ımızle bayram kııdretirıin, bütün Türk 
l.I, ı. 'hr,t\ı \r •ıutku ıç n davet ed•len Adana 
'lı ,~''-ll•t, g'"'' Otdu. ve Maraş heydle;; büku mtlletiniu kalbinde, .dipdi· 
tlıkıcı,'lltılar ~rıçlik leş. mk~et, Parti ve llelejıye er 1 ri yaşıyan b.r i.manın~ ~l'ür_k 
" llııı .. ~c anı b l> imanının zafendır. <_:unku 
ıt' 'V hşa eaııaf D tzır ulunmuşlardır. o, hangi şar.lar içrnde o 

\
il ç~ı. 11 llıı , .. 1 Varoı,, un yapılan butün hu 

ıı 1 ' ltı .. •ııı So 2 . . lursa oısu ·, ~ u\h yolile 

ı u kt u,ll•ı:n •ra. ·--~~n·u--ın•c•t•d•e--_;~h~a~ll~t~d~ılmıy~cek hıç bır "-' 1 •w' \q~ Çışı~tı Ve 

••u ı ~ hıtı,,~lıltrırn,1. t~kitı Du·· . d . ·ı k . 
t ç,t\J 'rı llb· '"r.ı n sevın ırı en ım-

r •ı c, 1 ır k • 
t.1 btu 

14 Yı11 '11dıru aroyol Seszz Ve yoksul gavruf ar 
'rb l~,, lıllcı ri .trıl tıı E 
t •ıt .. ·il bır 111 as·ıı snaf teşek ·· ıı · · 3 t ·· · ıq " •• 

1 
u erı 'J. emmuz hurmetıne r: 1 eu tatç,ı,11~iingü yuz erce çocvğa elbise ve ayakkabı 

~.1 tcu •c,11b 
1 

•ıını 
1 klış,'ıç'llde \' 

0 Jtrı 11 ~3 T tenıin ettiler 
:anda. c 1tlkı1 . b enımuz kurtuluş ldr 10, marar.gozlar köş 

S eyramı m b . 
''l9 ' * suıı unuse ehle Y k· kerler 11., kunduracılar3 

"' l 3J ' ar ve Kı . C 
• t ' J "et 'ıle y msesızler e· · 1 4 ı ı .... ıt sorı ı a J terzı er , manav ar ... 

"' '"tlnd • n.• • r ıwsevenler Ce ~ cı, cıı a eren •qlYetı 0 f . . berbaier2 ~ocuğu g"ydiı· 
!'ttı "t lıkt .. Lı,o(ıır ••.ve. ,"u· "'lerc' sna leşekullerı D f , • " ı-ı • 1 ~ e mişlerdir. iğer _tara tan 
'rtt 'il kut\llı ay Şe. suretil ~ocuğu giydırmek bazı hamiyetli vatandaşlar 

haklı dıvanın bu,unamıya· 
ca~ını insıulılc;ııemine is· 
pat etmiş, çok parlak bir 
uf erdir. Çfüa k ü o, tank • 
ların ve toplarm ınsan" 
varlığını 1'anatarctk, nırde· 
niyeti• r söndürerek, ocık· 
lar yıkarak kı Z-tııılan geçi 
ci zıferlerin y.-nın·Ja · in· 
san kalbine huzur veren, 
büyük kıymette ve hayati• 
r~•i ebe: dıleşec ·k bir za • 
ferd:r. 

Tıirk cıünyuı, yine bir 
23 temmuz la zu\iim ve İs• 
tibdattan "urtu·muş, Ebe· 
di Şef Atatürk'ün elile 23 
Temmuzda Erzuru11da e· 
beJi kur,u'uş mis ıkının te 
meli atılmıştı. Bir 24 tem 
muzd l ise Türk tuihinin 
en. şerefli a'3id ~si HLozan,, 
büyük Türk milletinin çok 
aziz sevgilisi Milli Şet'min 
elıle di~ılm\ş, Türk :n\ll~· 
ti o gün tam i;ıiı<ıa\iııi v<~ 

milli topuldarını tıarimi İs· 
metine ebediyen alınıştı. 

O.aha dün yıldönümü • 
nü kutl.ıdığımız '·Montrö,, 
efe bir 2 l Temmuz zıferi de 
ğiln idır '( Hatııy kurt•ılu· 
şuı.un ilk müjd cisi v~ en 
kudreti: kayna~ı büyük V'! 

kabramım Türk or<lu:;u ıu 
sevinç gözpşları içind' 
karş•ladağınız 5 Temmuzu 
unuttunuz mu ·~ 

Moskova 
Alman tayyarele 
ri tarafından bom 
bcırdıman ediıiyor 

Berlin 23 A.A. - Al· 
man ve Rom~n tayyerele 
ri dün akş1m ikinci dah 
\llarak Moskovayı kütle 
halinde bombardlrnan eyle 
miş ve ağır zay•at v~rdir 
ıniştir. 

Berlin 24 A.A -R .. s. 
mi tehli~: 

Smole \Sk clvarındi 
iilata edilmi1 olan Rus ka· 
tutan bu kıskaçtan kurtul 
mak için.büyük bir gey·. 
ret s uf ederek muka' ıil 
bir gücurn yapmış ve ~bu. 
hücuma 150 lanlc iştirak 
elmi~lir. fakat bu bücum 
ilkim k tlmış ve mu hare• 
be meydam:ıdı 7J tank.11 
tabrib edildikte.ı sonra mü 
tebıkisi fır ar eyl~miştir. 
Sıkı saflar hıtlinde " bücum 
eden Ruıı piyadesi mitral 
yöz ateşimizle biç imiştir. 
llesuabya kıta~ım.l•ki Rus 
bkası tamamile imha edil 
nıi~tir • 

,/apoıılar 
E,nsali görü1me-

Muhlerem Hataylılar ! dik bir !>eferber 
Ne bıb . iyar insııılctrsı n 1z lik y apıyorJar 
ki, büyü'< Türk zıf!rleri· Lo 1 :.ira 24 A. A.-
ni sines'nde toplıyan ve Şang'ıayd•n ~ele ı hıber• 
Türk alemi için uğurlu lere göre, japonl~r emsa· 
olan lıir temn u ~ ayı iç:n. li görülmeçlik bir s .. ferber 
d" müştak\ oldu~unuz ve lik yapıyorlar. 
20 ytl hasretirıi Ç!kliğiniz Terhis e füen Japonft. 
Anavatırna kavuştunuı. iş· larla ş rngh 5 ydaki Jtpon 
le bugün b~yramıııı yaptı· tebaası ve üç sınıf ihtiyat 
ğmız ytldönüınü bukadar asker daha "' silah altına 
mutlu bir gLindür. Bu me çağrılmıştır. Bütün otomo 
su J gönü kutlarken duy· biller müsudere edilmiştir. 

nızdır. sız hükiimet adamlarile t!d ltreıt (\ b n'>ıdc bır ş f~ u kudsi güne da 25 kadar yoksul ve 
\l ~ rnıli:\•ard·at sembolü ılave et· k •bi. • " ıı li kimsesiz çocuğu giydirme 

b•ala 28 u arada deb suretile s•vindirmişlcrdir. 

du}u,uz uil heyecan ve \'iş· l°"n g~leıı ha'J~rl~re 
:;oısuz sev;rıç •İzin hakkı· \ göre, Japo:ı Elçisi Frı\n• 

Bu yı?d )nümü yalıuz 
s1<ı 1>İr sır!tt' tı:!nU et· 

siz'erin d-3ği1, ayn\ zıman 
(Sonu ikincide) mekledir' 

r ,., manifatunu:ı· 



Sayfa=- 2 .:= 

• Lozan» günü 
Bu günkü Türkiyenin te· 
melini ata;ı bıı büyük giin 
her taraf ta kutlauacak 

1 

Mi\li ~ef lnönünün .. Lo· 
zan ahidnamesini imzala· 
dığ;' günün 18 inci yıl dö · 

a nümü olan · 24 temmuz bu· 
gün he-r ter af ta kutlanacak 
tır. 

Aziz .Şefimiz ceı ıh eler· 
de ~otanın maküs .taliini 
yendikten sonra Lozanda 
enbüyiık siyasi ı.aferi ka· 
zanmış ve Tur kün siyasi 

Kurtuluş 
Baqra"ıi• 
Başı 1. iucide 

heyecanlı rr.crasim Cümhu 
riyet 1-ialk Pıtrtisi taraf tn · 

dan vr- tayyare ile Ankara 
daıı & öı. dnilen ıinema 

operatörleri tarafından f ıl 
me alınmı~tır. 

Dün akşam sadt 19 
da Haikevinde miniminile 
rimiz için bir çocuk balo 
su verilmiş ve 7 ila 12 
yr.ş arasındaki yavrular 
saat 22 ye kadar çok ma 
ıum bir ııeşe için :ie eğlen 

n.i~lerc.lir . 

* * • 
Di:n bütün gün ve ge· 

ce Belediye tarafından 
~ehrin muhtelif yerlerinde 
tertip edilen halk ve ço 
cuk eğleııc ı leri çok ca ııla 
olmuş ve herkes :gecen:n 
~eç vaktma kndar eğl en · 
miştir. 

Gece nıuhte~em . bir 
f eııeralayı yapılmış ve •· 
Jay çok par lak olmuş 

tur. 

* * * Her zaman hn yerJe 
olduğu gil i zabıtamız d•fo 
kü bayram esnasında inti· 
zamı tam bir batarı İle 
temin t-yle ıniş ve en küç 'ik 
bir hadıse b ı~ olmamı)hr 

* * * 
Bayram şehrimizde oldu 

ğu gı li lsk .. nderuo, Kırı k· 

han l~eyhaniy~ , Yaylad ğ 
ve diğer kazalc.r<la ve 
Nahiye mt'fkezlerindeki 

k 5yıerde de tesid edilmiş, 
bilhassa lskenderund'aki 
mera~im çok parlak olmuş 
ve heyecanla bitabele1 le 

~ bugünün ehemmiyeti teba· 
ı uz e ttir\lmi~lir. 

Süveydıye muhabir imiz 
elen aldığımız mek tupla 
bayr amııı orada <la <;oşkun 
ttzahüratla lesid edild iği 
ve bır t~n e r a' ayı yapıl· 

<lığı bııdirilınekt~d r. 

ha!as lıt-ratı olan Lozan 
sulhunu 18 yıl öııce bugün 
imzalamıştır. 

Bu büyük gün bfüün 
yurtta olduğu gibi rh· 
rimizdede kutlanacaktır. 
Halkevinde ba akşam bir 
«Lozan gecrsi» tertip t'dil 
miştir. Bütün vatandaşhır 
bu tören davetlidirlf'r. 

Dün akşam 
ki balo 

Çok neşeli ve eğ 
1euceli geçti 
23 Temmuz km t1ılu~ 

bayan mı münasebeti le 
Parti idare He} ~ti Reisi ta· 
rafın<lan Vali Kona~ı bah 
Ç'!Sinde dün akşam 70),ki· 
şilik bir gardanpurt' veril 
.miştir. Gardenparti çok 
eğlenceli olm'Jş ve neşeli 
bir hava içinde geç vakta 
kadar devam t tmiştir. Mil 
li oyunlar da oynanmıştır. 
Bilhassa şehrimizde misafir 
bulunaı· Mahmut Karındaşrn 
halk türküleri ve takli-lli 
numanları dııvetlileri çok 
eğlendirmiş ve zengin bü· 
feJen misıf;rler iuz ol un 
muslardu. 

Valimiziıı 
nutku 

Başl 1 incide 
del biJ•ün Türk dünynımn 
<h lıir sevir ç günüdür. 

Hatay çocuğu bu dava 
da gösterdıği liı~lcat ve 
kahramanlıklıı her z \man 
övüre'->ilir. Bu çetin imti · 
haııc1't hic;b:r zorluktan 
yılmayir, hayatı pıhlJt:jma 
bıle olsa hiçbir fedakar • 
laktan '-açmmayaıı Hata;rn 
aziz evlatlarını bu güzel 
günde bütün kalbimle ve 
sevgi ile selamlamak ve 
ona bu gününü kutlarken, 
bu <lava uğrunda kanları· 
nı dökeo az:z şehi tleriai 
hurmetle anmıık lıbi şeref 
li bir vazifeyi d ~ yap :nış 
olmakla ınesudıırn. V arolu 
nuz, ~ağolunuz Hataylı· 

lar ! 
Çekilen 'zlıraplum 

şi<l:.tetini bir Hatay çccu· 
ğu kadu dL.ywuş olduğum 
dan dolayı bu kurtu'.uş 

yıldöuümü bıyiamrnızJa 
ıuziu kadar sevinmek l:.enim 
de hakkımdır. Nasıl s.!vİn 

Neşriyat Müdür Ü 
Sel.m ı.. ELENK 

C,h.P.ıvlatbaası Antakya - . . 

niveyiuı '( Geç~ 1 iki yıl 
ıçındo şanlı T urk bayrağı 
ıı , kahra.nan 'f ı.irk orJu• 
~ ~e Türk Cümhuriye• 
~ ıne kavuşmanın büyük 

1 s3adet\ni hissetmiyen hiç 
1 tı i r kalp tasa"vur edilt!bi· 
f tir mi '( 

YfNIGtl~ 

Y igecek alınacak . 
Antakyadı Gümrük M·Jhaf ıza taburu Sllınalma komisyonund•0 ' 

Cinıi Miktarı 
Beher 

kilosunun 
Krş. Sant. 

Fi. MuD. Teminat ,Eksilltılf' 
Lin Krş. gün "e ~ kilo 

Yaş sebze ( 4300 kilo pat 
lican, 7300 K. Doma tes 
3600 K. Bamya, 4800 K. 
Tıze fasulyı, 3700 K. ka 
bak, 190 k. Sarmısak 4500 
k. Pırasa, 2100 k. Lahana, 
6300 k. Ispanak 190 k. 
Ma}d•noz 3050 .k. Taze 
bakla 614 k. 
Taıze biber · 40462 8 

941 
323 70 Açık ek. t ,8, 

Yaş meyva ( 4400 k. T ftZe 

üzüm 6300 k. Karpuz 
2520 le. Hıyar 2520 k. 

10 118 
8 941 

5 Açık ek. 1, ' Portakal 15740 
Mercim~k 8400 25 157 50 Açık ek. 

,, 

16 120 Açık ek. B 941 
2 50 5G 25 Açık ek. 2, ' 

Patates 10000 
Tal>hiye ( Tıour merke:i) 30000 

70 124 53 Açık ek. " 
50 90 Açık ek· " 

Yerli beyaz peynir 2572 
Makarna 2400 

50 54 87 Açık!ek.: "S ~I 
45 83 03 ·Açık ek·l'1, ' 

Şehriye 1463 
Zeytin tanesi 2460 . ' 

25 19 88 Açık ·ek·J.'' 
11 110 . ' 55 Açık ek. 

Salça 1060 

30 36.1 81Açık.ek . .. B 941 
L3 50 265 79 Aı.;ık ek·.'' ' 

Kuru Soğan :13400 
Kuı u üzum 1636 
SAmın 101250 

5 726 75 Kapah,zarf 4ı ~;ı 
20 • 6,8,9 

Kuru ot 1938 )0 
Odun 1068500 1 60 1282 

50 175 88 Açık ek. ~" 
23 88 13 Açık ek· 

8
"941 

2.l 186 95 ,Açık ek.:7~' 

Sabun 4690 
Börülce 4700 
Bulgur 11330 

40 258 .:} Açık ek. 1
; 

)75 740 25 KapaJı~zarfs' 941 
22 171 ..... 11 Açık ek·l 81 ' 

Pirinç 8600 
Sade yağ 5640 
Nohut 10370 

25 
,. ,..,,.,, .. ' 

'226J L88 Açık ek . ..-
j 

Kuru fasulya 12100 
Sığır ve koyun eti 39400 f 

1 f (1 

kilCJ Sığır 1618S Koy.n 55533 33 1375' 8)~·(a;Hh t ' 
\ " 'lt'll 

Yu1carı :la cins, miktar, fıat V '! ınuv.ıkkat,teminat!mi ktarlıtrı göstefl~0ıııl 
yem ve mahrukat hizalarında gösterile neksiltme şekilleri ile ih tleY~ ktııe' 
Burılard .rn sam ıo, ot oJu ı sebze Vı! meyvalır tabur ve b'.>lük rııer ptf 

ğerleri tabur m~rkezin" teslim edile.::dttir. Şırtnameler komisyoıı Ja ti'; 

görülebilir. lsteklilt>rin teminat mak'.>uz\arı ile birlikte mu ıyy ... ı gil\ e~' 
komisyona müracaatları ve kapalı zarfı .rın ihıle sntm hı bir s:ı 1 bıJI e 
kadar komisy~ın reisliğiııe verilmesi vegecikmelerin hiç 'Jir sur.!tle ka 
ceği ilin olunur . ...................................... .-~de~ 

8ütün b.r dünya açlık R .d Al . Terf• e ııll 
Ye Ölüm Stığanakları İç inde• aşı l JJ1'1~8 ~J! 
muztarip ltıvunırken, sulh Anka~· aya geliyur Kırıkba'.•,ııı~ 
içırı Je ve to\c: oları\k bay· · Tahran 23 .A.A - J (jıl 

1 k · .J J Mıhmll 'f'' ram yapmanın ö'çüsiiz de· ra lsyarıtmnı ı are '! en d SO ıir' ~' 
ğt:rini hangi Hatayla v" eski Irak başv.!kili Rişid arı ı ı' 
h L A 1i, Türkiyede bulunan kaymakı(ll 70 
aıqi vatan çocuj'u uahr· per 60 dtıll 'fe'ofe 

l&maz '! zr:vcesi il~ çocuklıtrını d,. ..1 

Milli Şert:f, mil'i istiklal 
ve v itan bjtüolüğJ için, 
Milli Şet\ lliiyuk Mıllet 
Meclisi ve o ıurı hU':uJJeti 
etrafınd•, b~r ll1rl;; feda· 
karlığa tıızır, bi · tek vü· 
cud gihi eyakta, istikbaline 
emniyeti~ bakarak 23 tem 
muzu kalp huzurluğu ıçiıı· 
<lA kullıın.ık kıV.lOl:llU net 
ıiı de hissetmiyenln V4r51l 

onlar bizdt:n değildırler. 

Bizd~n olanlar, Hatay· 
lılar, vatandıtş\ar, dostlar 
hepimiz bu yıldönumleri· 
nin ebediyete kadar ve dai 
ma İleri refah v~ s i&det 

görmek üzere A nkaraya etmişl er 1 
• ıtır 

bareket eylemi~t\r. oaıe ,,.,, 
Al 1 . . ... ıı ~ 

manya zmır Doukll ır 

Fuarına işti , ak ci sayfas111~0~5 
• j 

edecek r.uudak1 ı, 11111 f 
Ankara 23 A.A. başlıklı Y' .,, b' 

rl'r ı 
Almrnya İzmir Fuaru a iş· da bir te ııı~ ı 
tir:\k e Je-c<:!ğini resmen t •· f(ıY' ı.ı: ur. V' 

bildirmiş ve F uv-.. rJa Al· boıanları'• 11 & 

manya içio pctvyon yerl~ri ş . kliu.i~ '/ 1 .i 
ha:urlanmıştır. ,, k•Y' w: 

Sil t ır ır 

kaynağı \Jl ın l>irliğı mize ve 
beraberligımize uz rnan el· 
leri kıralım. Tıtreyen du· 
dakları kapata1ıın ve biz~ 
bu mesut günleri bızırlıyan 
büyüklerim ıe şükran ve 
minn~t hislerimizi kalbimi 

\.'{:: Z tııltıflll !!IJ)ıf 
I J ı;I" 
şekliıı e 

,J 

'"' Kayıp 3s O 
931 ---9 .. ,,11' 

1 sr·• 
Adana 1 ,ıJ 

rız. 

zin en t~miz ve en asil 
içinde devam edeceğine du)gul&rile ıfade edelim. 

sın ,rındtt'\,eıl' 
m yi k!.li ıJ" t 

1rı tJlJ 
alacı& "'' 
mü yok11't 

iman edelim. '{ ıışısın g6z'Jebeği Mil· 
tiunun için de dılim1t 

1 
li Şeh ve kahraman 

bir ve berabn ol"lım. Ha·ı orJusile büyük Tü·k mil· 
1atiyetimiz ve kıymetimi zin leli l 


