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il nl ı ner Kelim•· 
sinden 5 kuruş alınır 

Ucre t pefindir . 

- SAYISI 2 KURUŞTUR 
GıJnO geçen eayııa•· ~ J 

10 kuruotur 

r 8tk·aşvekilimizin 
e ık ·ı . d s Qezı en evam ediyor 
~ ..... _aracoğlu dün Erzuruma yetı'ct · I 

t~ ·"l.lruın 4A J\ o·· v , er 
a et eden Ba .v ·-:·. _un. saat 15 le ·:Karstan ha 

1 rıkanııQa ş ~kılınıız ükrii saraco•-rıu saat 13 •tP. 
lıılt Y gelrnış ve 0 Ju · . b ... • 1 aıı "" n evınde bır nıüdd t · t'. 'ille .. "'Vllta saat 14 30d e ıs ıı ı•-
~erı~' Şereflendirnı · , . a veda ederek 18 de Hasan 

true 'd ışlerdır. Başvekilimiz ı.·u·t · · ' tt•v.· Şıları o uğu gibi burada .. .. , u un gı ıgı 
\'ek ·ı'.11ıştır. Şehir l h . <la ~uyuk tezahüratla kur 
l.arı ı'.llliı kublıcııl la ~esı~de bır müddet oturan baş-

~" l arı g f'z·nış ve . l 20 ~I~ le etnıi~lerdir. Ba ·v k'I'' ~U<l de Erıuruına 
rıururn li Y"t'ış . şl ed_ı ınıız gtıce yarısıua az 

~ " ınış er ır. 
lls ka k 

b Yna !arından ·ı h b 
~lls k t 1 verı. en a erlere göre 1 

a an yenı mevzilerine 
~lrrıa 1 çekildiler 

nar k d . 
ara enız sahilini takiben ilerle 

~ ~1osıcovı. ~eye devam ediyor. 
eıtırı,· A. A. -

~-~ ~elli Alınan kuv • c~ma hazırliınmaktadır. 
~ı t .aradeniz k . ı Kızıl Yıldız gazetesi bu 

t, b llkıbe 1l •ta- kesimd k 
la. ~llel n ilerilernekte ı e ço şiddetli bir 
~~arın ellerindeki meyda~ .muharebesi c ·re-
"'lti oı deniz üslerind ı ya~ ~ttığıni ve Rus kuvvet 

arı N en lerıaın Yeni ·1 Al ovorasisko h"- k .. d.ğ' . . ?1.evzı ere çe " Ol u ı ı ını bıJdırıyor. 
anlar St alingrada hücu-

~.P~ tna haz;rlanıyorlar 
e Qerilerındek· t k 

~I ler bu b .. ' an ' tayyare ve piyade 
~f'e~ oa~ova 3 A olgeye getiriliyorlar 
~ o\'8 . A. _ , 
~I h 'bil~~dyosunurı bu Düşman Stalingradın 
t Ilı~«! h ırdiğine göre cenup batısında bir ~ok 

Milli Şefimizle 
İngiliz Kralı arsır.da 

Ankara 3A.A. - Reisi 
cünıhur ls :-net lnörıii Kent 
Dükünün ölümü milnns~

betile lngiliz Kralına bir 
1 

tuziye telgrafı çekmiş ln
giliz Krnlı da ~lilJi Şt-fi mi

z~ teşekkiir drnişf r.I 
Zonguldakta parti 

kongreleri 

Zonguldak 3 A.A. -
942 yılı Parti ocak kongre 
ferine dün akşamdan itibu 
ren başlanmışt ır Dün ak
şam Zonguldağa tabi Ka 
raelnıas ocak Kongresi 
yapılmıştır. 

Adanada 
5 v~ 6 eylul, bir 
!ipor bayramı olacak 

ÖnümüzdeKi Cumarte
si ve pazar g..inleri şehri· 
rnizde yapılacak olan Tür 
kiye yüzme birincilikleri 
hazırlığı bitmiştir. Şehrim iz 
Sve 6 eylülde spor bayra-
nıı günl~ri yaşıyncaktır. 
Bedenterbiyesi Bölge Mü
dürlüğü b.rafından Atatürk 
caddesinde bir tak kurul
maktadır. A) rıca şehrin 
unayollarına da spor veci 
zeleri asılmaktadır. 

Türk gazetecileri 
·tetkiklere başladı 

Heyet uçak bombardıman 
Jarnıdanren çok hasar gören 

bölgeyi gördü 
Gazetecileri şerefine bir kokteyl partısı verildi 

Loııdra 3 A.A.-Hrılan•>va Ajansı bildiriyor: lngil
loredo bulunan Ti.irk gazetecileri dün bombardıman
dan 6oğun hasarın umumi panamarasım görm'!k i~·in 
Ltmdranm Vest End maluıllesindeki <::n yükS€k bina
lardan birinin taraçasıoa çıkrnışlardır. Frnnsnm ı yıkıl 
masıudan 0V\'eİ Lımdrayı oir kerre daha ziyHret eden 
Hüseyin C ıhit Y .ı lçı rı . SükrJ ~sı:ı p,r ve Ahmet 
Eemin Yalman arkadaşlarına gördükleri değişiklikleri 
göstermiştir. Türk gazetecileri bugün Londranın bom
bardımaudan en fazla zarar gören kısmını gezecekler· 

dir. Ahmet Emin Y <:ılman Britanova muharririne de 
miştir ki: Bundan evvelki ziyar<-1timde halk harple ciddi 

suretle alakadar olmuyor gibi gözüküyürdu Bugün büyiik 
bir azim müşahede edil nektedir.» Türk gazetecileri 
Dün kendilerine mihmandar olarak tayin edilen Vil
yam Alenin verdiği bir kotey toplantısmd.ı bulun
muşlar ve sonra Vest Andde bir sinemaya gitmişlerdir. 

Londradaki Türk gaz~tecif er 
heyeti şeref;ne 

Dün bir kabul resmi yapıldi ve Londra 

Büyük elçimiz hususi bir öğle yemeği verdi 

~tirıct, ~llarının çok ge- t ank ve av uçaklarile hü· 
~ . tank Ulunan bölgeler ~urnlur ya~ıyor,Alman tank 
~ ıbu~a: tayyare ve piya arı mevzılerimizi ıüŞnıu 

Şehrimiz talebe 
pansiyonuna 

ÜCRETLi TALEBE KAY· 

Londra 4 A.A. - Türk Matbuat Heyeti l'ugüıı 1940 
-1941 yılında hava bombardım.~nlarından en çok hı• 
sar gören serleri gezmişlerdir. Oğleden sonra Tliı k 
heyeti şerefine bir kabu ! resmi yapılm ıştır. Türk ga
zetecileri öğle }emeğini hususi şekilde Türkiyenin 
Londra Hüyük elçisile yemişlerdir. 

~rlldıa ·h·~uv~etıeri St - ya muvaffak oldukları za 
»ruırıı '· Ucum i~in il a. man Ruslar . tankların 
"Jt'I el\tect· · erı arkasınd ıı rtlü ır. B~ da kiU ı an gelen pi 

- DıNA BAŞLAND 1 

il. ı 't\> e Macar k çın sıperlerden ayrılmıyor 
~~l:ll) ~Orınuş gibi taz~ 1 r~del~ri tanklardan l tecrit 

~·ı · aş rn uvvet- hır Alın . 
1 ı ıfo t'Ydanıııa .. . an esır er Alınan-

~ r. gon l~rın muazzam kayıplar ver 
lJ~Velf d .. . dıkle· ini Böylüyorlar. 

Türk Maurif Cemiyeti 
şehrimiz talebe pansiyonu
na ücretli talebe kaydın:ı 
başlanmıştır. Pansiyonun 
mUstahclem kadrosu 1du 
yahında tamamhmcaktır. ~erik un bır nutuk söyledi 

1 arı Qençli .. i h· 
, ,~rirı "ık 1 .. g ne ıtabedan RuzvelfHıt 
vaş- ı ı acagı .. .. 

~~ ~ .. ıngton 4 .AA gunun geleceğini söyledi 
·~ ı.ııvelt • . .- l'k d 'l ~enç~jr.· dün Ameri- .d' . avası' :erıbüyük dava 
~ .. ~~ gıne h't be ır. 
~ s(5Ylc=ın· 1 a n bir 
~ fllle d .'ftir. Huzvelt Pike tşyyurelerinin ve 

~ l.!11 erı:ııvtir lfr zırhlılaru tehlike ld tr 
brı .. •llJlku • .. l O U5U 

\ 11t1111 bi l rı:ıu emininı gd~n er geldi çattı. BuKün 
"- ~Pt . r &Jrniş rn··ı l • uşmunın taarruz kud t· -ı:tc-ı 9\iıyo la e - ok re ı 
._,,ı~r nutkr. YalnızMib y oıuncıya kadur nıü-
ı..·tıqit un gen l cadele etrne1· " H' "~ n işin ç er ta . ıyız. unu 
'Urı~r. ~ rncmatıine ~a rnılyoıılarca insan bekli-
~ •~rıuy ~lar yıllardır yor. 

~l~itı ar ar ve dünya .. Siz, ge11ç :Arnerikıı'ılar 
l ~y e ÖIUcnden lıaşka sızı harp satıalarınJ gC>tU-
°'lııı ~rlederniy 1 ren yollar kendi ev· . 

~İlletı or ar.Bir ze~ "tü .. ını 
etler de g .. rıç ... go ruyor. Anavutaad 

·• s•zlere k ı:ı . arşı ohrn vazifole 

Bugün akşam 
GECE MANEVHALAHJ 

YAPlLl\t:AK 
4 eylul cumayı cumar 

lesiye bağhyan g "'c · hu 
gt>ce Kovası, Mt zarhktepe 
ve Çekmece köy mıntakıı
larında gece msnevraları 
xapılacak ve tenvir fişek
leri atılacaklir. 

rimizi .biliyoruz. Zafer asıl 

1 
dır fakat ne sizin nedt• 
bizim için katidir. 

1 
Hur~ya döndUğüniinüz 

gün sefalet görrniveceks:. 
niz. Hitlerin yıkılacuğı gün 

1 gelecektir· 

Fransaya~hava akınları 1 Amerikada Benzin 
Berlin 3 A.A. - ü N. 1 

B. Ajaoı-ıının askeri kay• 
nakldrdan öğrendiğine göre 
dün ~eca Hil'itanya tı.yyare 
leı i Renksol sahili :arazisi - -~ -
liz0 rinde uçmuş:ve yangın 
\'e infilfik bomba'arı al
mıştır . 6 diişman uçnğı dü 
şiirül ıı üşti.ir. Dün gece 
Alnuın t::nvaş tnvyareleri 
Midlese hir h ava akını yap 
ıı ıştır. 

- SON DAKıKA 

Vilkinin seya-
hati 

A\JEB1KALILAH1N DiK
KAT NAZ •\Hli\l OHTA 
Şı\HK A <;EK~IEK JÇl."1 

) A PJL~ll~ 
Kahire 4 A. \.- Orlıı· 

ş:ı rklaki tet kikleri esnnsın 
ıJa Vaııde l Vilki Mı~ırtl rı 

siiyl e <liği Lir nutuktu de· 
nıişıir ki: 

"Şimal AmP.r ik ıblıırın 
Ud tŞ ır :.: üz ·riae dikl{11l 

sarfiyatı azalacak 
Maciı'id 3 A. A. 

Vnşinglon haber ver ildiği 
ntı göre lüızvel .. t gelt!<'ek 
sene kışın pet ro l s .ı r fİ /dlı 
nı yüzde yirmi brş ::ı z·ıf 
h.ıcııklır. Petrol tasarmfu ıı u 
t ' min iç.ıı kalorifer kn
zan lıırım ıı azami sıca klığı 
68 dere<'e olecaktır. 

Çin askerleri 
İlerilemeye dev:tın 

e&yor 
Çun Kiııg 3 A. A. - - 

<;in kuvvetler i. Li tvayı hı
t:ın .Japon ar lcı 'a · İIH tenrn
sa geçın itl• r. Lir şikiyc doğ 
ru il e rliyeıı kuvvet lerimiz 
iki vrri J{Pr i :ı lmış 1 a rdır. 

mızu rlarını çekrııel\ ı~· ın 

bu seyah ... l teı tip :edi miş
lir. Ameri kan halk ı ~ .. Orta . 
şarkın ö t·mia i layık i ı e 
takdir <>dt~rıı eı ni.ştir . .. 

\Tilk i Arııni kanm harp 
g ıyretleriııi ele unlulmıştır. 
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Dünkü Alman 
tebliğille göre 

Birçok mevziler hücumla 
zaptedilmiştir 

Birçok düşmar. gemil~r ide batırıldı 
Bel'lin 3 A.A.- Almaıı 

tebliği Annp3I1ın doğusun 
da Rusların büyük k..ıv· 
vetleı le müdafaa ettikle 
ri biı çok mevziler hücumla 
alınmıştır. Novoroı:ıisk ö· 
ııünde bir mutör ve ma
yın taraycı g"'mi l.ıom lıa· 
larla bııtırılmışttr. Kaı·a· 

denizde Almun seri lotla-
1'1 bir gemi kafilesinden 
topyekun 15400 tonilato 
luk ikı sarnıç ge.nisı iki 
vapur ve 6 biiyıık n av-

. nayı batırmıştır. Staliogrcıt 
önünde Alman ve Honıen 
kıtaları Kara kuvvet!crUe 

.. lab.i bir işbirliğt halinde 
dtışmaudan sağlam surette 
tahkim edilmiş beton sığı 
nuklar almı~lard r. 

Husların karşı hücumla 
rı püskürtülmüştür. 

Stalingral.taki askeri 
tesislerle Volg.ı nehri üze 
rindeki vapurlara çok te
sirli hava hürumlcın yapıl 

mışlır. Kaloganın cenubun 
da vc:nedinin şimal batısı. 
da birçok hücumlar püs-

. kürtülrnüşlür . .H.ijev Bölge 

sinde Huslür kü!ıiyetli piya 
de ve taPk leşekkülleriJe 
yJptıidaıı hücu:ı:ılarda mu 
vııffakiyetsizhğe uğı amış
laı dır. Hu hücumlar esna 
sında kara ve hava leşek 
külleı imiz llı9 l<.ınk tahrip 
0ylemişl rtlir. Ladoga gö 
lünün cenubunda ve Lenin 
grnt önünde sık sık' lC'krar 
lanan lıücun l ır akanıtte 

l ğıatılnııştır. 

Bir ve iki eyJfıl günle
ri Hus hava kuvvetleri 184 
11\Aık kavhetmiştir. Bizim 
uç kltırdan 8 i düşman 
areı~isi iizerindckı lıaret.. 0 t· 
lı>rden g.;ri dönmtııı.dştiı'. 

l\l:sır cephesinde ş.ddt t 
li keşı faaliyeti olmuştur. 

l':ıhı ip edildiği dün bildi
ri 'en .düşman tanklarının 
sayıs· 81 e çıkmıştır. 

Alm.m Vt-ı ltalyan avcı
l trı dün 21. lngiliz uçağı 
diişiirmüşlerdir. Bir Al
man uc;ağt kayıptır. Bir 
eyifü gecesi Alınan s~vaş 
uçağı reşel;<kül 1 eri Kahire
nin ş·mal batı ve Şımal 
doğusundaki miiteaddit 
İngiliz hava meyd:nılarını 
bombalamıştır .Diişman u
çakları dün b!!tı Almanya-
mn tmzı bölgelerinde çok ı 

yükseklcıı ızııç u~uşlurı \ 
yapmış:ardır. Gece deK~rs 
hruğ şehrine hücum e· 

:\eşriynt ıVI iidürü 
Selim Çelenk 

C H.P. Metbaası Antakya 

diler.iştir. Sivil halktan kıı 
yıplar vardır. Bilhassa iç 
Ş9bird:!k: hiuala da hasar 
fazladır. Şimdiye kadar ,,}ı 

nan l~aberlere göre 6 lrıg:
liz bomba uç.ağı düş:.irül 
müştür. Alnrnn hafif sa 
vaş uçaklaaı Vayt adasın 
da ve ıngiltero.ı cenup kıs 
ırnnda endüstri tesisleı ine 
ve nakliye yollnrma ul~ak 
tan hücum ederek büyük 
çapta bombıılar ajmışlcır 

dır. 

Gece cem;p balı ıngil

tere deki askeri hedt>fl~r 

hombalaıırnıştır. 

Ruslar 
BAZL KI·:Si \1LEHDE YE
NiD~N ~;t;ıdLDlLE'l 

l\1oskova 4 A.A.-Uün 
öğle üzeri neşredilen Sov
yet tebliğine ektir: 

Stalirıgradın şimal lın

tısııırla 11 tank tahrip edil 
ırıiştir. Düşmanın 38 tank 
'a yaptığı bir hi cumd" 
tanklardan 6 sı ku\ anıl
maz lıule geti~iJmiştir. Al-
manbrm 4 hücumu püs
kürtülmiişlür. Haşka bir 
~rsinıde kıtcı.larımız yeni 
m •vıilerine çekilmişler 

dir. 
Duğu Kaf!rn~ya<la Ko

zuk bölgesindP bir nehriıı 

ge~it y r· için :şid<h•tli 
s waşlar o'muşlur. 

Alman uçak 
kayıpları 

Londrn 3 A. \- lııgi· 
liz hav 1 .1azırl•ğı liçüncü 
yı ıı \ 1 r1·ın hava kııyıp

larmı bildiren rakuml:.!r 
n"şrelınişt•r. Bu maluurnlt! 
görı:ı Alm:rnlar batıdaki 
gece ve f.!Ü ıdiiz s ıv.ışl.ırırı 
da en az 40 , ı\1 · nş '·üze· 
riude de 600 de.1 fı.ız'a 
uçak ~ uybetmiştir. Hava 
muharebeleri en çok düş

mbn topraklar iizerinJe cr
royun etmiştir. 

13 senenin Haziran ayın 
da düşman toprakfanııa 
15 bin ton homl>a atıl
mıştır. Geçen yılın A~ ni 
ayı içinde atılan bombalı:ır 
8.)00 tondu. 

DOZFLT~1E 

26 tarihli gazetemizin 
i kınci sayfasının ikinci si· -
tunurıda intişar eden icrn 
ilanı yanlışhkh-ı Haşirlı" 
köyüne ait yazılmıştır. tlii
rın Ziyaret l<öyüne ait o 
duğu tavzih olunur· 

YE'.'\1Ct'JN 

Çörçille 
İran Başvekili ara 

sında . 
Lon<lıa 6A.A.- Mis-

ter Çörçil lruk Başvekili 

Nul'İ Saide bir tdgraf çe
son seyahatmda 
Bağda da uğrıyum1!dığınd an 
dolayı teessürlı•rini bi'dirir 
bir ruestıi göndermiştir. 
Çörçil bu ınesnjmda diyor 
ki: 

"General Vilsonun ku 
mStndan olarak gönılerilme 
sine sizin de memnun ol
cfuğurıuzu kuvvetle tahmin 
~diyorum. Naibir. ve sizin 

kivasetli idareleriniz al 1mda 
vaziyetin iyileşmesine mem 
nuı•um. Şimdiki idarenin 
ar~mızdaki muahedenin 
tatbikinden ileri geldijtine 
d~ memnunum.,, 

Irak Başvekili verdiği 

cevapta diyor ki: 
"Araplar kendilerine 

m az;de yaptıklarınız yardı 
unutmam1şlard11·. ,b,rnplar 
Miittefüderin dnvalarmıı 
hizmet1e kendi öz davdları 
na hizmet etmiş olurlar 
Cünkü Uirleşik Devletlerin 
~aferi Arapların zaferidir. 
Ve araplar ideaJlerini ancak 
böv'e gerÇf'klPştir~bilirler. 

Mısır cephe 
sinde 

Yine sükunet başla 
d: genış hava faaliye 

ti of uvor 
Kahire A.'ı\ .- Rôvte

ria hususi muhabiri bildiri 
yor: 

Çöldp, hükHm süren sü 
kunet bu sabl\h da devam 
etmişt\r. 

Kahire 4!\.A- Britan
va bombı~rdım:ın tayyare 
l rinin dün akşam muharebe 
bölf.{esinde büyük faaliyet 
olmuştur. 

Şarap fiatları 
lnhismltır l'<!D l<liirlU-
ğüuden 

idaremiz manı ulatı şi 
şeli ve fıçılı her nevi şa 

r::ıphrırı tal'ife fiatlarma 
5-9-942 tarihindP.n itibaren 
litrede ~O kuruş zaın ya
pılmıştır. O tarihten itiba· 
ren müsteblikler bayileri 
mizden şişe depozfü1su 
ve mi dafaa vergisi dahil 
b~yaz v ~ .-ır,nıtı s >fra ş \r:ıp 
]arının 35 Jik 43,70,lik 67, 
iki yüzlük 160, ilçyi z kırk 
lık 244 kuruşa, misket ~a 
rnp'arının 70 lfü 87, iki 
yüzlük 200 kuruşa alabi1e 
cekleri ·lan olunur. 

1 
Kayıp nüfus cüzdanları 

Henim ve oğlumun 

nüfus cüzdan\a rıııı kaybet-
iim. Yenilerini alacağım
dan eskilerinin hükmü yok 
tur. 

Cebrail mahallesinden 
1 Mehmet Emir. 

• 

Eşya satdacak 
lskcollcrun Ciiıııı iik MiidürHiğliııtlen: ~" o 4 ~ iJO Eşyuııın <:İnsi .~ 

Lastik çiztııt" 9,400 o 
8 L:rnolin 4,600 

Dulu gramofon plukı 000 
Nikd huıitasınc.hm gürııüş yaldızlı 12,180 
Çatal kaşık 
Demir bu:ak saplı 5.190 
Sapı nikel haHt:ısımlan gümiiş 

yaldızlı ıS 
Ağaç sandık 23,000. ecı' ıl ıJ h' ·ıı 'I· pil"' 
Yukarıda cins ve miklan y:ızılı. su ıp~ ıet•JleS 
Eylül 942 salı günü iskendt!r un Iımau ıŞ 
\arında satıbcağı ilan olunu&'! 

31. 4, 8, 12 

Yiyecek alınacakordo., 
Türk Maarif Cemiyeti Antakye talebe 'i 

alma lrnmisyoaundan O 
Tahmini l\Juvakkat Jbale gi)l1 

Miktarı Tutarı Tenıinat sıt't9'ı ıı' 
K 

ve , 
Cinsi Kilo Lira 1 Ol 

31~·5 oo. 15 ~;yı 
Erimiş sadeyağ 1200 4200 
Beyaz peynir 450 675 47 82 ,_1 
Koyun eli 1160 2592 194 40 ıol 94Z 
Pirinç 2503 225) 168 75 t8 eY 
Kuru fasulya 2500 925 69 37 
Zeytir. danesi 450 360 27 1)0 ,Jj 
Nohut 1250 43 7 ,50 32 77 yJOI r 
Mercimek 500 250 18 75 21 ° 
Patatr-s 2800 840 63 00 ~ 
Bulgur 2500 900 67 50 0 lı'ıe, 

1- Yukarıda cins ve mikt:ıri yazılı ı°ııac•ııtı 
yecek ma idesi açık ek!i-iltme He satın ak~•" ·•' 
s iltıne talebe yunlu binasında yapılaca :pııl OJ~ 

2- Tahmiııi tutarı ve muvakkat telll'0Ja i/" 
rile eksiltmenin gün y,,;, saatları bizala~iıde ~ 
mişlir. Şartnameleri hergün idarehane ~ ~~~ 
bilir. . ~r• ·ı1 tiıı.ı"" 

3- İsteklilerin muvnkkut temınat ; ,,ot0
1 ~·~ 

mektuplarile birlikte eksiltme saatlarıo 8 
h. .;1~ muza müracaatları ilan olunur. 7 :'l:d 

Şişe alınacak \ 
inhisarlar Haşrnüdürlü : 

ğünden 
lab:sular Adana btış 

müdürlüğü imlahanesine 
teslim edilmek üzere boş 
rakı şişelerinden 25 lik üç' 
50 l!k dokuz ve 100 san 
tilitrelik on beş kuruşa 
satın alınac ığı ilfin o'unur. 

Bahçe icarı 
l{eyl,ırniye Kazasına 

bağlı Saçaklı köyünde Ve
himpaşa ç:ftliği denmekle 
maruf gayri meııkulü11 lah 
minen on bt"Ş çiftlik ara· 
zi ve iki rnağlak motörlü 
bahçeyi ihtiva eden ifraz 
edilmiş dört hissenin bir 
hissesi icara verilecektir. 

isteyenlerin Eder cad· 
desinde 19 numaralı avu· 
kat Mesud Fani Bilgili ya
zihanesine müracaat etme 
leri i!An olu::ur. 

4,8,12 

kayıp mühür 
Adıma mahkuk müh 

rümü 15 ağustos 942 la· 
rihinde kııyl.ıettim.Yenisini 
alac:!ğımdan eskisinin kük 
mü yoktur. 

Mütekait Yüzbuşı 
Mehmet NaatJ Emel 

·- - .. -

4/ ~rı 
i 1 a ~ ~,·, ,-ı ~:~ 

) ·ı· r.l\ılıld d'~'f'~ ~ 
Hatay l · · O urıa cı!J ~rtıı 

Aylığı 5d JIİ /. i)ı 
he e oto ~ti 

nıeu ras• ~ 1 
Siiveydiy~ .~8tı ııv

1 ~ 'tı 
posta oakl1 ·cıtit· J~ r,r 

·ıoı'" ..... v meye verı 45 ıw· • 
kat terniııııl od'sııJ 
!ipler ticaret ),,,,-r f 
yıllı ve ok\Jr t-{tJtıJf 9 
lardır. lh~.10 d~ ıO~ J~ 
MüdürlU~ 0~ o s9l' .. • 

lı ı:1U il , ,tr 
perşenı e l:'r. ~il 111 
yapılar.akli e -~-Al 

. .... o "/ 11>'.,.. 
mes:ıı f,~ ııa.1• 
müdür uk 

le bilir. 

biıir • 

. ... 
' 


