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Cumarteı 
Abo ı a tı ı 

Dahild t yıllıü1 5 ılraa 

Yab n ı mem1 k tle ...... 
8 lir 

' •tr lyet MOdOrQ adına 
N QÖnderllmelldir. 

. etrtdlln1lyen yazılar 
~ U•ri verilmez 
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ÇiltÇiieri m izden 
bir dilek 

llUk k ·ümet son nldı~ı 
Urıtrlaı·lu "fl . ,:. t .. t •

1 
~ı ~l\'e ve mjjs 

uıısı (' d.. y 

\'ı• buh unyaıııu bu nazik 
küıı lraıılı anhıruıda nıüm-

n aıdıer f oo k... w 

YhJ>nıış 1 " a urhgı 
lıınd ğ , lukfinıde L&r~·-

1 1 zatı· · •ııuk b: . • ır~yı Panısı 
leslj~ lı~de hükürııele 
Ye kat ettıktun sonra geri
cli~j r un hububatını dile-

ıutıa ist r·· Setıııa·" 6 ıgı yerde 
tıt•· ı;u onu serbest b -

l\fOıştır ı~ ı 
çiyi · uıı kararın çift-
8\ız ~~ mll~tahsili hudut 
tuktı" ır sevın~: içinde bı-
ııiyet7;n? .?i.~ de mecnnu
ttıı. goruyor ve işitiyo-

Çiftç~~i k.ırar bir hıraftan 
di~e menınun 00.erken 
lihs:ı lürafta~ _gelfcek is-
daha b~11.~ ·~~n köyliiye 
Cil~ışın uyu~ ~>ır en~rji ile 
rnak ak. ıshhsali ırttır
ka ve tarlasında boş bir 
İçi rış topruk bırakmamak 
Ol~ en }>ratik bir teşvik 
•llUştur. 

L HükOrneti · · u co·· n gösterdıği 
ı. mertlik 
"Urşı k.. .. Ve Şefkate 
'.il oylu ve çiftçile . . .... ıı de .. rınıı-

'-'az"r uzer!crine düşt n 
•1 eler v d 

feıerirı l . . ar. ır. Bu vazi-
lt!ni, ö ~ırır~cı ve başta ge 
ti nünıuzdeki \."11 •• 
"~I\ l J \Çlll 
bir 1 Y

1
1 <ian dııhu büyük 

1. ıız a <;ıtl k • 
ı artt ı~ma , ıstihsa-
Şiınd· ırmuktır ki bunun 

•<len b ı w' bir aş odıgını 'derin 
tnerun · tuz. unıyetlo görüyo 

İkinci v ·r 
1 lük uzı ~ye gelince: 

~ı hubu~ ınete borçlandı
te11 . Jatı teslim ettik-

, Y•Yeceğ· · ~un11 1 ıle tohunılu-
köytunu ayır~ıktan sonra 
kata n elınde serbest 
' n zaı · •tllistah . ıırelt-r vard1r. 
fi11tıa d~~l l~u.nları istndiği 
lfıııkta e.Jığı yerde sat-

8erlıesair. 
h Ancak h 
er Ytrd ' e,r zaman ve 

her , e O duğu o'b· alrsatt •• ı, 
~ıı a· . arı istif ad eye ko 
1 · •ası ınuht k' lırlj 0. e ırler ze 
de be ~~er yılan gibi öte~ 
tir rı ~ l il r e m i ş-
fiaı 1111 1 unlar mahsulün 

ıer g·· ı. · YUlcSbt un uiraz dalı t· 
deki r,::•;ek köylünün elin 
Yttvaş u hububatı yavaş 
lıuna,.., ve el ultınuan top 
r1 1!>8 \'~ a · ~c "et· nıoatlur vücu 
ı. • •rrner"ıe 
"ÖYlUd ~ Ve uugun 
tuk en kılosunu 50 ku-
y satın aldığı buğd 
arııı ıoo k ayı 

dtişu~ uruşa satmayı 
nnıek "b' ... 

•bltk gı 1 ıgrenç bir 
&ızlık yolu t 

utmuta ı 

ADRES ı \'ENıGlJN- ANTAKYA ~ Telefon 
SAYISI 2 KURUŞTUR 

79 Posta kutusu 24 

Cümhurreisimiz Fransa ba k~ ı 
Dün Kayseriye vardılar 

Kaysnri 21A.A.- Bir 
lt'lkik scyuhat:ne ~·ıkmış 
olun Milli ... 't·f Cüınlıurrei· 
si ismet lnttuü lıu subah 
şehrimizi şereflendirm iş 

ve istusyomlıı Vnli, Mf:ıvki 
Komut:.ını. Pıırli , Beledi
ye erkanı VHfıyc t ve kuza 
lard cın gelt·n kn: .ıh alık hir 
I> ütlc 1hı rafım.!ım candan tıı
zul:ünı t la kurşılmmıışlar
dır. 

nasıl yapıl ı? 
İngilizler bunun tamamile bi 
denemeder. ibaret olduğunu 

Ekmek kar
neleri 

ve başarde neticelendigini idi. 

l\lilli Şef kıı:.:a bir mtid 
det istirahattan sonra Pa r 
ti ve lıalkevini ziyaret ede 
rek bumda halkla görliş· 
müş, Vilay~lin umumi du 
runiu hakkında nıa'Omat 
almış ve şehrimizden ay
rılmışlardır. 

ediyorlar 
iki aylık kartların da 

ğıtma hazcrlağı 
Eyh11 ve ilkteşritı ay

larına aıt ekmP.k karnelel~ 
ri~ıin sayılma işi sonn er
mıştir. h:artların b1r iki 
güne kadar dağı!ılmasına 

Almanlar ise bu harekatın aylardanberi ha 
zırlanarak Sitalinin emrile yapıldığını faka 

felaketli bir neticeye uğradığını · bildir!yor 

Londra 21 A.A.-· Neş 
redileıı resmi bir tebliğde 

• deniliyor ki: 

başlanacaktır. 
. Evlerinde ek!lıeldik Zd 

hıre bulunıın!ara karl ve •• 
riımemesi i~incidditedbirler Oç ayda Almanlar1254000 
alınmıştır. Yemeklik zahi 1 ' 

1 

resi oıup t~ kart aıanıu 
1 

Ruslarda 606 bin kişi kaybetiler ı 
hakkında şidd tr t k"' t 1 

1 ew 1 a ıüa f Moskova 21 A.A. - yıstan 15 Ağustosa kadar j 
yupı acak ve agır surette • 
cezaland 1 kt 1 .. ov 7et haberler bürosunun Almanlar 48') binı füü ol-

ırı aca ır a·u· lfı l ö B ·rb .' I ver ıoı ma ma a g re, mak üzer·~ 1 m;lvon 254 
mekl~k 1 1 ah~la ~vıııde ek- j Almanlar son üç ay içinde bin insan kaybet ı~ıişlerdir. 

1 za ıresı bulunan Husyada birçok zenuin şn B d b k 3390 l ı 
yurtdaşla 1 h h 'b' ı . . 0 

• un an aş a an r, 
dti .. ~ n er angı ır hırlar ve sanayı bölgelerıni 4000 op 40JO k d 

şunce ıle ekmek karlı . 1 t . 1 d' B , uça a al 1 . ışga e mış P.r ır. u lira- kaybetmişlerdir. 
marna urı kendı menfa· d R h · ı· ·ı tl · .. .. . . a usya e emmıyet 1 mır Rusların zuvıatma gelin-

a .ırı yonunden gP.rek •ıdır t d · ı k b · J 
Bu ııok . · . ?r " ma zeme ay mmış- ce: ayni miiddet içinde in· 

taya bılhassa tlık- tır. Fakat Almanların bil- · .. · 
kut nıtzarı ''ekeriz .. .1 . t k 1 . . san kayıbı ölu ve yarnıı 

._. . tun ı ıtıya uvvet erını · 1 ı. - ·· 606 
• • w ve esır oma... ıız"re 

b cepheye sürmelerıue rag- . •· . . - . 
eııziyorlan j men, bazı yerlerde leşeb- bın kışıdır. :\1alzenı e ka-
' Fakir kal cın boğazına büs ha'li Husların elindedir. yıplarıda 2340 tank, 326) 

gi.~ece~ bir lokma ekmeğe' ,l Yine bu büronun verdi- top V·· 2198 uç~k kny iba-
go:1. dıken ınuhtekirlerın ği rakamlara göre 15 ma- rettir. 
.Milli camiamızda y~ri yok a·~~~:ın!.'!s::~g 

t
11

r. Oııh.ırı birurarlı mik J 7aıı•mı•zı•n sayın 
rop gibi ezmek luzımdır V '~ 
Cümhuriyet kanunldrının h 
birgün bunlnrın yakasııa alk1mızdan rı·casz ı 
yapışarak kendıieıinden 

Ruslara göre 

Fransanın şimal k 
larnıa yapılmı baskın h 
kında aılnan malOmat 
dur: Bu baskın, deniz, 
ra ve bava servisleri 
sında tam bir birlik ol 
ğunu gösterm:ştir . Kuv 
terimiz ~fanş kanalir 
tehlikeli bir gPÇiUen s 
ra bomba uçaklarile dE 
kuvvatlerimiıin himayE 
do lı-araya !çıkmışlar 

KarcıyJ çıkan kuvve 
iki Alman bataryJsı 
bir radyo isi:asyoııunu 

rip eylemiş ve :Alman 
dan esir almıştır. Hart 
te iştirak eJ en kuvve 
arasında Ameri kalı, l 
Zelandaklı , Kanadalı, 
koslovakyah ve Polon 
askerlerde vardı . Bu h 
keller sırasında 98 u 
kaybetik. Almanların u 
kayıpları bizden çok 
l adır. Gemilerimiz g 
almması mümkün 
erleri almıştır. K~) ıp 

mrı yüksektir. Fakat 
ka 11plıır, hnıekC'ti ıı nı. 

hesap t;Oracuğına da şüp- ' 
he edilemez. · 

Evlerinde ekmeklik zahiresi tine ve eıde e-dilen ııeu 
l't' llİSbPtle ÇIJk değildi 

. Şimdi,. bu işte çiftç;ye 
dUşen asil bir vazife var
dır: Elinde serbest kalan 
fazla zahireyi madrubaz 
muhlekirlere dt ğıl , fakat 
kendi çevresinde zahiresi 
olınıyan köylülere satnuı
hdır. Çfü:ıkü öniimüzdeki 
yıl içiıı geçen sene oldu
gu gilıi bükumelton ye
nı~klik ve tohumluk hu
bubat istem'3k büyük bir 
0••nkörlUk olur. 

Köyli.imiizdeu dileği-
miz hudur. Her işte ve 
her. Şt-yd ! hunıi} elın lirn
salı v7_ f edakarhk örneği 
?1.an koylümüzün bu vatan 
~~ ı nd? de üzerine düşen 
odevı yapacnğıııdun emin 
bulunuyoruz. 

S. Çelenk 

bnlunanların ekmek karfl al- Bedin '\.A . F,,ıa 
bir net· ce /t b ğlanmı l 

mama lan lazımdır çılrnrmusın ı logi iz pr 
g.ınd..ısı bir deneme rr 

Sayın Antakya halkına: yetinde gö~lerrn ğt> Lı 
Yeni ekmek kartları d: ğıtılırken muhteı·em hat- maktadır. Halbıı ki sy 

kımızdau evinde ekmeklik zııh i res· bulunanl ırnı ms- h ırekr:ti od ığunu v 
halle birliklerine mürac uıt ederek kayı tlarıııa işı:ırul hart~ke i ıı süratie önl 
ettirmelerini ve evlerind • ekm~k lik zahiresi var iken ğini bülli!l dünyay ı 
ayrıca ekmek ka rtı almuk surelile miilet yığırı ın cl Z!l- etmektedirler.Halbu k 
rar v~rrnektcn çekinmelerini rica ederim. l:ı rca süren bir hazırlı 

• V I Ş f k R f S sonra Avrupa kılasım 
emv••JHM••w•a• .;J~...J':~İ~iMie:!!~i~kaı:z;;ao2::y:'!Oeiiilr:JıiıE: i ~in bir tüm enden dah~~ıı111• 
Ş h d -A I 1 • I asker çıkarılır mı "? e rimiz e r <eo oji Kazı arı Bu ha re trnl tama 

M h R biı· pravodan ibarelt·r 
üte assıs emzi /\rık'ır. riyasetinde bir ri cekilen uskerlerimı-=,-·,. 

heyet yakında iehrimize geliyor raberinde Almuıı esı 
• Şehrimizde arkeoloji ka 1 

zılar yapmak üzereArkeo\1 
ji rnütehassıslorındanRemzi 
Arık'ııı reisl i ğinde b' r hnye t 
Ankaradan ~hrimize gele-

CPklı r ... Bu he) et bölı.!emiz dJgetirmişlerdir . Top 
c!tıki tarihi eşe rl eri mey- kıymetli malumatı lıu",, ..... ~,•n 
dana çakarmak için vakti· leriu ifadesi tamamla~ 
le Amerikalı hryetler ln· l ._t_ır_. ______ ..._ ____ _ 
rufıutlt•n buşlamm kazıla· !U devam edecek~, 
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ıskenderun ital-
1 

yan Konsolosu 
lskt-mlerun İtalyan Kon · 

solosu diiıı şehrimize •gel 
miş ve Valimiz Ş"'fik So
yeri makamında :ıiyuret el
miştir. 

Hastahanede 
Memleket hastahanPsi· 

l nin Httşhekimi ve Dahili· 
mütehassısı Doktor Ziya 
tananın talebi üzerine baş 
hekimlik vazifesi üzerin
den Hlınmışhr. Hastan~ diş 
tabipliğine Diş tabibi Ah
ter Yeğinsoy t?yiıı edil
miştir. 

Belediye tabip muavin 
liğini yapan kadın hasta· 
hklara mütelırssısı Doktor 
J'1azhar Atayın bu vazife
den istifası kabul edilmiş
tir. 

Bulgaristanda 
Muhtekirler idam 

edilıyor 
Sofya 21 A.A.- Tar

nova mahkemesi ihtikar 
yapan üç kişiyi ölüm ce 
zasına çarpmıştır. Kara 
Borsaya karşı açı'an mu
cadeleden Eoııra mahkeme 
nin ilk verdiği ölüm ce
zası buçlur. Diğer taraf
tan dün sabah 5 komonist 
Bulgar idilm edil!niştir. 

.. Son çıkarma 
İnaHizlere gört: bir 
baskmdan başka bir 

~ey değildir 

h 
s 

Londra 21 A.A.-Al • 
manlar , Diyet baskınm 
inceden iaceye hazırlanmış 
geniş ölçüde bir çılırnrma 

devam erlen bir ~hazırlık
.. tan ve ir.ce: te~kikleı dt n 
~sonra Stalinin~ :ısrarı~ve 
•emri üzerine .. bu ~teşebbüse 
geçilmiştir. 

Evvelce A vrupada bir 
tek Amerikaluı ın dahi d ö· 
ğüşmiyeceğini söyleyen Huı.
velt şimdi Avrupada Ame
rikah&askerleri ölüme sevk 
etmiştir .. 

Ortaşarkta 
İngiliz~ Kum(jr.danı 
nın değişmesi hay 

ret uyadırpı 

Brezilyanın 
Alınanyaya harp ilanı 
muhakkak görülüyor 

Rern 21 A.A.- l on 
drndan bunıya gelen ha· 
berlere göre Berezilyanın 

Almanyaya harp ilanına 

mu~ı:!klrnk gözilc bakılı
yor. Son olaylar bu kara 
rın acelt: verilın~sini su:{
larnaktadır. Berazilyıı haı

be girdiği takdirde Arjıın 
tinin de bitaraflığını muha
faza etmesi giiç o'ıiCuktır. 

İngiltereden 
İspanyaya yiyecek 

gönderi1ecek 
L·>ndra A .A- Dai ly 

Sketch gazetesinin:bi!dirdi 
ğine göre ispanya ile lnı:il 
tere arasındak~ rnünase 
betler fevkalade sa•ah bul 
muştur. 

İki memleket arasında 
bir itilafname imza ed· lmi~ 
tir. Bu itilafnameye göre 
İngilizler lepanyaya ve ls
pauya F Jsına büyük =mik
tarda gıda muddesi-60°,bin 
tonuan fazla bJğday, bin
lerce ton tuzlu balık ve di 
ğer maddeler gönderecek
tir. Koşulan şart bu gıda 
maJdeler:nia lspanyaddn 
dışarı çıkrnamusıdır. 

Asfalt yollar 
f'ı1ünakasası bugün 

yapılacak 

Bahr.1an gemi- \ 
lerin tutarı 
Tokvo 21 A. A.-- Jtt· 

pon istatstik daires;nid ueş 
rettiği rakamluro ; göre, 
savaşm başırıdenheri Mih
ver devletlerinin batırdığı 
düşman gemilerinin tutıırı 
19 milyon tonu bulmuştur. 
Bu miktar bütiin dünya 
gemi tutarının yüzde 93 
nü teşkil etmektedir. 

ilan 
Kmkhan ~fal Müdürlüğün., 
den: 

17-8- 942 Gün Une 
muall··k bulunan rnütega· 
yip eşhastan lhmdi Bağ-' 
dadiuP.n metruk Karataş 
ve Kırıkhan civarında bulu 
nan meyva ve sebze bah
ç~lerioin satışına talip zu
hur ermediğinden müzaye 
denin 10 gün müddetle 
temdit edi'erek 27-8-
942 perşembe r;ünü saat 
10 Maln üdürlüğü odusın· 

da ::nüteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

K1yıp mühür 
Sogatlı köy muhtar!ık 

şahsi mührümü kaybettim 
Yeııısini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Soğath köy muhtarı 
A1i oğlu Fazıl 

Satlık yazı makin ~si 
Kullanılmış bir yfzt ma 

kinesi satılmaktadlr: Al
~ mak istE-yenlerin Vilayet 

Daimi Encürn~n kalemine Vilayetimi1 dahilindeki 
asfalt yolların tamiri ve 
yeniden asfaltlama ıçın 

açılan münakasa bugün 
Nafıa müdürlüğünde yapı · j 
lacaktır. Bu münakasa 250 
bin lira kıymdindedir. MU 
na kasa bugün biter bitmt z 
~sfaltlama faııliyeli deıhal 

müracaatları 

Baltk av: müzayedesı 

Hatay 
dan 

Defterdarlığın-

Ası nehrinin Demir
köp~üden itibaren Si.ivey
diye hududuna kadar 
1 - 9 - 1942 tarihinden 
31 8-1943 tarihine kadar 
avlanacak balıkların suy
diye resmi açık uı PII'rnıı

ya kor.ulrnuştur. 

bı:ışlıyue:ak ve kıştan t:ıV· 

vel bit;ri rcr>ktir. 

Kız ~nstitüsüne ta 
lebe alanacak 

Antakya Kız Enstitüsü 
ile Akşam Kız Sanat oku
luna talebe kaydına 24 
ağustus pazertesi günü ba 
tanıyor. Fazla malfi:nat i> 
tiyenler okul müdürlüğii
ne müracaat elmelidir!er 

21-22 

Kayıp nüfus cqzdanı 
Nüfus cüzdanımı kay

l ıetlim. Yenisini alacağtm 
dan hükmü yoktur. 

Muhammen bedeli 75 
lira ilk teminatı 5 lira 63 
kuruştur. 

!hale 29 - 5 • 1942 ta 
rjhinde defterdarlıkta ya
pt!aca lstır. 

ililn, Dellaliye ve sair 
inası:aflar müşteriye aittir. 
Şartname her zaman Va
ridat .Müdürlüğünde göril
lebUir. 

Yiyecek· ahnac~t 
"olJl' 

Hatay Gümrük Muhafaza Tıı buru Satın alı:ıı9 

yonundan: 
Tahmini - Muvakkat 

Miktan Tutan Teminat.•. , . . ~iinÜ ~ 
ClNSI KlLO LlRA LlRA ~. ı~~ 

Zeytin yağı 4000 6000 450 9-Eylül-942 çar sB• ıtde 
P

. · •• ıod' ırınç 10000 9000 675 ,, .. ,. •' ~ 
Nohut 10000 4000 300 ıo ,, per· '' ıt " .. ıs de 
Fasulya 10000 4000 300 ,, 11 ,, •' ,, 

16
d' 

Ç•kilmlp m orrimtk80Q0 48<'0 360 •• .. .. •• •• ıo d• 
Patates 14000 490:.l 368.. ,. ,, •' de 

Zeytin danesi4000 3600 270 11 cul11
3 

'' ıt 
K x- 14000 2800 210 '' ,, • '' letl' uru so0 an ,. .. " ' . Jıll 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı se1'lZ ~11pa11 

yiyecek maddesinden Zeytinyağı ve Piri0~ 1 sal1
11 

zarfla diğer altı kalemi dr:! açık eksiltme 
1 

e alıJl1 
ahnacaktır. Eksiltme Gümrük Taburu satırı 
komiseonunda yapıiacakhr. . at ıııiı' 

'L - Tahmini tutarları ve muvakkat te~10 ı3rıod' 
d~rlar~le .e~si 1 tmenin gün ve saatları bı~sro"d' 
gosterılmıştır. Şartnameleri her gün 1'

0 
• 

görülebilir. ta 111
11 

3 - İsteklilerin kanunda yazılı vesik3ı~rı·~te j:I 
k 

. ·ı bır ı ..,. ı 
va kat temınat veya banka mektupları e ııır. 
siltme saatlarında komisyona gelmeleri ve c11ıı bl' 
zarfla yapılacak eksi it mele re de ihale saatıll fllis1oıı' 
saat evveline kadar teklif mektuplartnı kO 
vermeleri. A 

22 27. ı. ' . s::Sii,..,... 
iiiiiiiii= ............. 

Metrük eşya sahşı 

Milli Emlak müdürlügünden: ~!#~ 
Muhammen bedeli Kilo Adet Cınsi 

Lira Kuruş 

1 20 6 Ot yastık . " 
'~esı 

1 00 1 Balık şebe• ıc " 
10 2 Kapaksız tabat ğeO " 
10 2 Küçük t~nek le "' 
1 O 2 tencere " 

" 10 4 Tat 1 ı kalıbı ",ıJ 
10 1 Y ax- t21vas1 ..wJ ~·. " Al1-,·.~' 
10 1 Et satırı ğt v 
10 1 Tencere k3l1" " 
5 1 Çinko tu\13 

" 

5 1 Çinko tub8k " 
SO 1 Minder . . " 
10 1 Kahve teP818

l rııb' 
40 2 Canı ayaklı .1.3 utı 
30 3 .. Lııınb ııuÇ ıcf1Ç~~,1J 
10 1 Tenek tunıbl1 ~ 
30 1 Ltiküs carll' " 
30 1 Katremiz ~I 
10 1 Abajor •~ 1,,ı 

t ba• ç·t ..ıı 60 6 Toprak 8 " ır ~6~ 
40 1 Musluk 8ıı 
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40 1 yorgan va/ 
5 1 Adi bıçak ·ri 1§ 

44 4) 111 3 Beton de[l)I ·ri 
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22 40 130 140 Pdnc~re .
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219 00 108 Oluklu çıo 
292 45 Yekfüı ııl~ 
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u arı ; a cıns -ve mı tarı yazı . l nr lıll ıO'· 
v~ bir kısmı Maliye hazint>Sine ait ~e~ 66,t ~· 

Cebrail mc-hallesiuderı 
26 numaralı evde Mel~
met Fehmi Çankaya 

Bern 20 A.A.- Lon· 
dradan İsviçre gazeteleri· 
ne bildirildigine göre, Or· 
taşarktaki kıtaların başın
da buluna General Ohin 
lekin yerine General Alek j 
sandrın getirilmesi Lon- ~~=~=""==~==-~ 

17,19 , 22, 25 

Gündüzde ı 
Bu akşam s::>n olarak 30 

kısım tekmili bir den 
MOHİKANLARI~ SONU 
Yarından itibaren AYŞE 

açık arttırma ile 22/8/942 cumartesi gunu pod'ot. 
itibaren köşker pdzarıuda Maliyeye ait de .,,.., 
birer satılaacaktır. . ·kte ' 

lstek!ilerin teminat makbur.hm ile. bırlı iS1ot::r" 
tarihte köşker pazMmda müteşekkil ııotJJ 

drada büyük bir hayret 
uyandırmıştır. Ohinlek E'· 
alemeynde Alman ilerleyi
şini durdurmuş fakat A'· 
nıenları geri atamadığı i
çin askeıi mahfillerin ten• 

kidioe uğramıştı. İyi hebt:r 
alan kayııakh1ra göre Çör 
çilin şahsi itimadım ka
zanmış oian General Uhin 
lek daha önt- mli bir vaz'.· 
feye tayin edilecekti 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakye 

caatıarı. iste ~ 
Fazla izahat almak ve eşyayı görmek ,e1' 

Millt Emlak Müdürlüğüne müracaat ede ;, 
man görebi'ecekl8ri. . ııJiletfa; 

Del'aliye, ilan ve sair ııuısraflar ıs9te 20, j 
lunduğu 1 ' 


