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sinden ~kurut aluu,.. 

1 

Ucret pe9indir-:--

SAYI; 2 <U~J$f Lll 

.. r;~ H. P. Cümhnriyet Bayra-1 

nı Kaza idare • • h J ki 
~ Heyeti mı ıçın azıı· ı ar 

v,'.liu;:;ı••i ~Ü"" toplanan Parti ve Kaza idare Heyetleri liıı111 öğ ke, Kaza kongre. 

-•kin,y~·~ .Y.•ni gazctonıiz Dün bir toplantı yaptılar °'"" 1 v .. rılırıceyo lcadar ,.. . . 
t•ell· tısınını yazmıştık. K, . ~umhurıyetiı.ı 19 uncu döniinı yılı ol ... n 29 ılkteş-
~.r~n 80

n kısmı ilu K:~ rınırı ~urdun her yör.iiııde olduğu :gibi ~"hrimizde de 
~tla II"'YHine St:'Çİlen aza- ~:wkalad~ lez-ıhuratla kutlanması için hazırlıklarn 
'il•e .Y~dtk aza ve mu"m onernle devam :edilm~ktc.-dir. Hazırlanan program tıı1 • es-

hiı,k8dlarını bildiriyoruz: UY&rınca bayramm ~uU~nmasmı s~ğlamak ,.~e bu .hu· 
ltbird k' e~cllmenin köy ve susta ger~kerı tedbırler1 almak uzere Lunıhurıyet 
~de11 e 

1 dılekJeri hillasa Halh Partısi Vilayet İdare H"'yeti ile yeni Kına lda-
lliıek•e~aPoru okunmuş ve re Heyeti c.lün sabah saat 10 da müşterek bir toplun 
~ala~ her Rı~ddeNi üze- ta yaplrak bu işler üıerinde gö:üşrnüş, iş b~lümü ~ Valirrı· •dar .daıre müdürü yapmış Ve kararlar almıştır. \;eçeıı yıllarn nısbAHe 
~l if.a~tŞd,k Şoyer mu- bu yıl bayram programında esasla değişilılikler ~npıl. 
di11~lltıa İlllk Verrnış,, tahttk- mı~tır.Uu arada bayramda yer ydr semt eğlencelerı tertı.p 
r !ete alın An bulunanlar ed_ı 1ecek Ve köylü eı im izle bayramlaşrnı-ık üzen:ı şehrı 
'ıe~k k:ış ve. b~~dan son rnızden bir çok h€yetler köylere gidecektir. Köyler-
~tolıirl; [~~erıını.zın ~ege-. de .. de bay ·arnuı kutlanması iç"ıı güzel .~ir p'.og~~'." 
~~erttk f gelerın dıleklerı h?zırlannıış ve p ogr.ımlar Viıilyet dahılındekı bulun 
\,_'Itır S ayda)ı kararlar köylere göndsr;fmiştir. lill itibarJa bayram bu yıl en 
~ ""ı~ d aat 13,30 a kıt küçük köyıere varıncaya kadar Hatayın her köşesin 
lııt....~ faydevl arn ~en kon- de kutlanacaktır. 
~t ..... 8 ı netıcelere v ş h' d . ~ 
.~ · uılekler;u teab·r der e ır e Uç gı>c3 üst üste fener ~laylan y:ıpılaca • 
la:' Nahiye ve Se~:n ekn ve çocuklar iı.:in eğlene' yederi ku. ulacııkhr. 
~~ bnt ı oca M 1 k 1 
.. "-.Y•lini~ ~~:·· ~aı.a lda. em ur ay 1 a r 1 
"'- O\'hı Çesı f!s1I fa. CU h . b .. 
. , ) . arak kabul ed'I . . m urıyet ayramı rnünasebetile memur ve mus 
)'lıt~ ldadre Heyeti ~ ~ış .1 tahdem ~ylık 1 ıklarınm bugün ;erilmesi için 'Ankara 
~ine •:tır. Yeni idare e ~~~ dan e'llır gelmişıir. Aylıklar bugün verilmektedir. 

~~· "ğ•d•ki ZC•at .. ~İl· ! Orta Tı·caret oku--
·~~. lab·b· Z" 1 
, Q , N .afi ~iı .... u~yeir Göç· l 
bQ l<unt D akı, ~.ezacı Muh· 1 u Q ç ılır llQT it ~lor ıt' hoktor Sıt kı liilgiıı ~ 
'-l' Na nıi Alcse S b: M f M 

ı. t~kir:nı•ıun v::~~.· '1 aari üd:.irlüğü binası bu 
b ô-41 7.ahklara Ja. Abd l • f h d 

~1.ı, F. ı.ı.ııaı.ı. r..;,h, A~ ışe a .sisi için boşaltı! ı 
~•li. F'Z:'. Atahan, Cemil ~laarjf Vekill•ğince ş .. hrimizde açılmasına karar 
~tt il Civ ~1 Şamsettin, Ba- ~erılen Orta Tıcaıret okulu için bioa te;ıin ecfümiş 
it 111 Seç~!~~ ve Sıtkı Aseı- tır. M~mlek~t için bUyUk hir kazanç ve fayda temin !:t ~ongrp ~kten sonra vi- edeceğıne Şııphe olnııyan bu okul kiıı Maarif Mlıdiir 

... rtı· sıne d ı ı · r ğ" h' ' • it. 
1tıe l1p •1 e ege erın u u .nası muvafık görülmüş ve Maarif Müdürlügü •~ te " çı nıiş' ve d 1 . G:szi . ·ı ... . . 

"t. 
8
t a~dak· 8 gelık paşa ı ıcokuturıun üst !ilsnıma nuklt:;dıl~rek bma 

ı zevııt seçiJıniş- boşaltılmıştır. 

lıiı \"ti Atahan 1.1 ' U la Tıcaret okulunun 2 l gUne kadar 1 ıatiyete 
l~ı: l~lcrij Melek ~stn.fa R~- geçmesi için binada g reken değ'şikJerin yapılmasm.ı 
~~......_ ıtbtyir GÖr·~ amRıh Bı- başlanmıştır. Bu Jeğişiklikler en çok yirmi ~ün sii· 

--.;;veıı c ... en, ahmi recektir o J 
A. • •tnil y t · n an ~mora okula kayıt ve kabul nıua 

l\ 'a laların s'"çi:~ .~ank. tne\esine Maarif Müdürlüaünde ba:ıtlan~ıştır. ~ ili erof ı ı e ong. ~ e 
G ._ ... ~&rtj v~· Ve kongreden 
ıt."'ttf11ıd 11

4Yet idare He, e - ON DAKıKA ,..._ 
'"'"- an Tu . . S ı..- -geler r•ı'll Otelinde f ı · .. . . 
~Gele lerefıne lOOkişilik a ıngraf SOn QUnlerını yaşıyor 
~~e~te Y~~~·. V\triloıiştir. 

1
· Şehrin yalınız iki mahall si Rusların elinde kaldı 

ı:~Qı· ıınızle Parti Mu l\lsoko 2 ~ A 
"'1 At ıı, B,lediy R . . • böl . va f> • .A.- Höyliir bi diriyor: Sbdingrat 
"t ı,_lldur'eri p ar "~~, Da- S ~esınde Rusların elind ! son iki mahallo ktllmıştır. 
...._ "'ıil irJar~ ahr 

1 ıl~yet tahngrut nüdafilf rinin d11runıu çok nazik bir say· 
'""'teler h eyetlerı ile fay.ı gir · t' ş L • 

\', .. azır bulunm t mı:J ır. erırın so ı ıki mahallesiJe bir kaç gü tıı ıd Uş ur. ne kadar Alm ı · h · ~ 
are hE-yeti a.,' le m arrn e~ıne geçmesı mu t'"meldır. l'.ı 'lnııı lcbıik ed ı. <:ı· ~t 7.afer bununla temam olmıyaktır. Çünki ş hrio ba er, •cm- Şunal ve b d farılar dileriz. t CAnu un a kuvve•lı Rus kıtaları toplau-nış 

ır. Almanlar bunlarla \•arpışmağa mecbur olacü~'ar lır 

Günü qeçen sayuar _ 
10 kuru9 ur 

, Mısırda l giliz 
taarruzu b şladz 
ingiliz komutanına göre hedef 
Rommel ordularını yok etmektir 

Alman ve ltalyan kaynakları çok şiddeHi olaJl 
bu taarruzun püskürtüldüğünü bildiriyorlar 

Kahire 24 A.A.- Hö\ ter uj ·uısınm Mısır cephP.sin· 
deki muhabiri bıldiriyor: 

Sekiziııci ordu dPn sabah şafak vaktih-ı beruber bü
tün noktalardı taarruzıı geı;eceık dilşmanın ilk mev 
1ileıiee giımışl'r. Diişmamn karşı hücumlurma ra~ 

n.en kıtzançlarımızı bütiin gün muhafaza ettik. Hava 
s·1vaşlarında lngiliz ordusu 12 uçak kaybetmiştir. 

Kahire :l4 A.A - Sekizinci ordunun başkomutanı 
Mareşal Rommel ordularma karşı taarruza geçen lngiı 
liz ordularına hitabım neşrettiği bir beyaıınamede 
diyor ki: 

"Büyük taarruz bugün başlamıştır. Hedefimiz Rom 
me! ordusuouo yokedilm.asidir." 

B.!rlin 24 A.A.- Almun tebliği : Kafk&syanıo b~h 
sınd ı ilerileyen ordzlam11·ız havıt kuvvetleriaden çok 
yarcı.n görmektedir. Stalingrat için yapılan çaıpıı• 
maların bir fabrikanın bütün tezgıhları işgal edilmİIJ 
t'r. ŞidıietH Hava akınları arasız devam etmektedir. 

Mısırda düş:narı çok şiddetli bir topçu hazırlığ1n
dıl'1 sonra mühim mi :tarda bava kuvvetlerinin ylr
dl'nile cephe h lıüyü:C b' r kesiminde şiddetli bil' hU 
cuma geçmiştir. Savaşlar devam etmektedir. 

B.·rlin 25 A.A. - Alman tebiiği: Alman kıtal arı 
Stahngrattaki Kızıl t~şrio fabrikasını ve Şt:hrin şima· 
lind ~ki mdh1lle~rj temaml!n işgal uylemiştir. Şimdi 
savıışlar bu fabrikaların ycınındaki birkaç HV inhi· 
sar eylemiştir. Mısırın bııtısında ta:ırruza gt1Çen ıngi
liz ordusundak! 150 tankın yansı tahrip edilmiştir. 
H:ıfifçe mevzilerimiLl3 gireo djşman geri püskürtü'
miietıir. 

Roma 25 A.A.- Mısır cephesinde düşman şiddet
li bir topcu hazırlığından sonra n.lühim zırhlı kuvvet 
ler'e harruu gl"!çmiş ve bu taarruza kuvvetli uçaK 
teş-:ıkkiılleri. ue yardım etmiştir. J)jşrnaıı pfüu<ürtüımüş 
tür. 

lııgiliz uçaklarının ftalyan Ş"hirleri üz .. rine yaptjğı 
akınlarda ins,,u k<ıybı dcğiıs~ de yangın l ombalan
ıım tahribatı çok büyüktl~r. Milano h 1 lkı taarruz es• 
naımıd ı ı;o biiyük soğuk h:.ınlıhk gö;;t<trmiştir. 

·~------- · 

Sagın okuyucu-
larımıza 

Gazetemiz 1 son teşrinden iti 
baren 3 kuruş 

~ K f'j~ıl fı:ı'l:ırının ı,;o '< yükslhıe.,i, ıııalı · rm~ -Ve t 
iş'erinin palıehlanm:.sı dolayuii e gau-tem·z·n fintını 1 
so ı lt>şrin.04 2 d 'O itib ı reıı iki kuru-:;tan 3 kuruşa çıkar
mak zorun.!.ı ka\Jık . Hayat ş;ırtlurıınn çok pahalılan 
m ısı yüz 'i ı i 'n b ıı j pınak zoı unda kaldığımız için 
sa · ın ol<uyucularır ızı ı bizi haklı mevkide görecek· 
lerini umuyoruz. :''lormal durum avdet ~dincı, nor 
fıate rlöneceğunize şl.iphe yoktur. yıllık abune bfld ·h 
nid~ 5 liradan 8 liraya çıkarmış bulı.myoruz. Ancak 
eskid~n abone olanların aboneleri devam elliği mOd• 
dedçe bıı haki trı mahfuz kılacakbr. 



S11yfo-2-· 

Amerikadan huğ 
day getirmek için 
70 bin tonluk 8 vapurun kira

lanması kararlaştı 

Ankara 24-Vekiller 
heyeti dün öyleden sonra 
Baş Vekil ŞürU Saracoğlu 
nuıı Haialiği altınrla top
lanmıştır. Bu toptanlıdu 
memleketi alakadar mii
lıim kararlar alındığı tah· 
min edilmekledır. Hauer 
verHdiğine göre,hükumelin 
dışarıdan mt"mlekete bir 

, kaç yüz bin ton hubub·1t 
getirmek yolundaki çahş· 
maları müsbet bir yola 
girmege başlamıştır. Şirna· 
li Amerika ve Arjantinde 
şimdiden Türkisenin em· 
rine haıır bulnnduruh~n 
bu~daylan nakletmek üze· 

re ecnebi hir şirkt•te ııit 
70 bin ton hacminde 8 va
purun ~i ulanması işi rnn 
safhayu girnıiştır. Aı·ada 
bir müşkül çıkmadığı tak· 
dirde memlekete b'r de
fada ş:nıdiyo kadar giiı ül· 
meıııiş miktarda bui!;d.,y 
gelelıilecc ktır. Diğer laraf
hın bu vapurların hamule
lerile salimen Tür dy~ye 
gelebilmeleri için muharip 
memleketlerle müu,kerPler 
cereyan ettiği söylenmek· 
tedir. Ti\rli: limanlarına 

geçen hHfta 10 hin toıı 
I buğday gelmiştır. Bugiin· 

1 
lerde daha 5 bin ton bek 

. lenmektedır. 
l 

Antalyada 600gram ekmek 

' 18 kuruşa satılıyor 
Antulya 25 A.A.-Antalyu Valisinin lleisliğinde 

zahire tecirlerile fırınolarııı iştirakile yapılan bir top· 
lantıda çok hayırlı bir karar uhnnııştır. Bu karnr 
mucibince 600 gramlık ekmek fırınlarda 18 kuruşa 
satıJacukllr. ' _____ llll(Mi _____ ;;ı .. -·$ ... _ .... =>Q • .... 

Tütün ve sığara saklayan bii 
bayi yakalandı 

81 Pa~et sığara ve85şişe rakı saklayan bu 
adam 100 lira ağır para cezasına ve üç ay 

hapse mahküm edildi 
Şehirde b şlayao sı~ara ve içki buhranım araştıran 
inhisarlar idarEsi dün bir meşhut suç yapmış ve içki 
i'e sığarn sak{ayanık gelenlere satmıyan bir bakkal 
y:ıkalaoıştır. 5üveyka ç:uşısmda Ali Yeğit adındaki 
t;ki ve sığara hı.ıyiınio dükkftamda yapılan araştırma 

d:ı 81 p ık et sığttra ile 85 şişe muhtelif cinst_.n rakı 
bulunmuş ve burt1ar müsadere ecıilerek kt-ndisi dama 
hkemeye verilmiştir. Meşhut suçlar mahkemesi ha
dis< ye dPrhale\ koymuş vQ bsyi Ali Yeğiti 100 li
ra p::ırn 't wsile 3 ay habis cezasına .muhkum ·eyle 
miş, dükkauınınd,, h:r ay müddet krpalı kalmasına 
hüküm vermiştir. 
Şehirde tutım sığura ve içki_bulır; nının bu gibi sebep 
leıJP, yani kısme.1 bayıler tılrnfından sakhmma3ı ve 
kısmen de hal~ın ihtiyacından fazla alması yüzün 
den ilrri geldiği anlaşılmaktadır. Gerek bayilerin ve 
~erC'k huikımızın bu kölü örnekten vaı geçmeleri 
hem kendileri ve h•)m de yurtdaşlıırı için çok fa}dıılı 
olacaktır. 

Tütün ve sığara geldi 

) FNlGtl 

Yeni neşriyat 

YURD 
l;cm: üııiveristo\ilrin 

özlü ve dinamik havasını 
yurdun dört bul'.iğtna yr.
yılmış irfan ve teknik 
ordusuna uluştırmayı vn-
7.İfe bilen bu ınccmııuınn 

14-üncü 68yısı Tank Z. 
Tanaya·ıııc .,uze ve Mil i 
olmaya Dııvc t,, Adnan 
Üğüd'üıı san·atta folklorun 
eh&mmiyetini belirl~n bir 
yazısı; AUieddin Ören'in 
1908 de kurulan ılk tıp 
talebe ceıniyetinin reisliği 
iddiasında bulunun 1 )r.Os· 
man Şer. fead n n \el k \:e 
Ur.Celal Tahsin Boran ile 
yapılmış g •yet ,.nte es·rn 
bir roprt<ıjmı havi nlarnk 
çıkmıştır. Okuyuculnrırnı
za tevsive ederiz Posta 
kutusu 568 ist. Fiya 1:20 
kr. 

Metru , ııahsul satışı 

H~ıav Dı._•ft<•rJ,ırhğı dan Nfııh ~i 
1'.öyü Cinsi r\dPt Kilo bede~ 

L••vşiye Portak ,\ 11475 
,, Limon 1::>0 
,, Muııd:ıline 25 

Zeytuııiycls um Port:ık l 3000 
Zeytuniye l lı Portakal 40700 

,, ,. :\1andalirıe 690 
,, ,, Lin•on 300 

l lacıhab"p!i Porhıkal 300 f 
Hızırbey Porlolrnl 6300 
Vakıf !.öyii l'orl.ık.ıl287v75 

' 1 ~ 
1,ırı 75 
114\0 

1·,o 
so 

407 ~ 
6, 
6 

so 
6375 

2s7tr 
ıs 
52.'° 

,. .. (;ardanesı 525 100 , 
Biiyiik z ·ytunlukPortak~d 1 ( 000 .. -ı~ri )11d 

,, ,. Mundul ine 1500 

\ ukarıda n tıhummen lu deli eins Vcl köY, rı1 ' 10 
mctrUi< halıc.;el rin 942 yı'ı pt.ırlnkal, Ii 0!~1 'tıırıb 
lin vo gu dant:•si ınahsulü 27-JJ-19-t ~ 
a·;ık ar•tırrno suretile satılacaktır. . rıefl 

Taliplerin yiizde 7 ,5 terıiİrıa~ makbuzı}e 
ğtl mürac.ıat etmclerı i an u!unur, '22 z4,26 _.k 

t9. , tırıl~ 
Menfez yaPı:8ııı~ 

Stalingratta yine savaş kızışh 
V ıUiyet M~ı\~teP' _J 

1 ~ Kırıkhı:ı0 8trt"" ·ıorıı ·11 
lunun7, O ki ıerıf ıı 
beton }\roıe .;ıtıne1e 
tırılım.ısı eksı 

Almantar ardı ardına yeni tümenleri ileri 
si.irüyor\ar 

i\loskovu 26 A.A. - hücum eden Alınaııl..ırm 
Höyter aj'!nsıııın hususi muvaffokiveti önP.mli cte-
muhabiri bildiri)Ol': Hava , ğildir. Hamp olan 200 top 
ların iyileşmesi Sttı\ingral- 24 81.ıthı tam·r ediımiştir. 
ta Almanlıırm yeniden ta· kadın V.!. çocukltır Staling-
aruzn geçmelerine yardım rat sokaklar.uda b.,rdikrıd 
ey'emiştir. Buna ra~men lur ynp!llakladırlar. Demiı 
son 24 saatta Almanlar .. .. .. .. . yollarile nakledilen \lmaıı 
buyuk olçude bır ınuvaffa tüm nleri durmadaııaı dı ardı 
kiyet kazanamam1şlardır. na Rus ınevzilerıııe soldır-
Dur bir cE·phedP. 9 bin as maktadırlar. 
ker ve yüzlerce uçakln I ' 

- m =w 
İtalya üzerine 
Yeni hava akınlan 
l ondro25 A.A .-Hesmen 

bildirildiğine t~öre. lngiliı 
bomba uçakları dtin gece 
tekrar ltalyıı'l ş~hirleri ü
zerine akıa yapmış Mila
noya yii!nız bombb değil 
beyanntınıelerde ntılmıştır. 

P.u beyannameler de." ıta'ya
nm !ıışe durumu ile Avrn 
pa milletlerinin iaşe duru· 
mu kıyaslanmaktadır. 
Fransız top re• klan da 

bombalandı 
Lor.dra 26 A.A.- Par

lak bir ay ışığı allmda İş· 
gal aHmdıı olmayan Fran· 
saya hücu!ll eden Ingiliz 
uçakları trenleri mitralyöz 
ateşiue tu~muş\ardır. 

·= - 'p 

Beden terbiyesi 
il müke\leHerine 

Bölge Başkanıığınd..ın : 
Kütıulnyacoğımız Cumhu· 
riyetin 19 en yıl döniimü 
töreninde yapılac11< g ç t 
ı e rı iae katılmak ü1..ere 
mektep dışı bölge be
den terbiyesı mükellefle
rinin 28-10-942 saat 10 
da genç ik kı~lusırda top· 
lanınaları tehi ğ olur.ur. 

Şubeye davet 
Askerlik şubPsınden! 

339 doğumlu bunlarla mu
a nele gören diğP.r doğum
lular ile her haugi birse· 
heple g-eri bırakılan oskeri 
df>rs görn:üş, göı merni-5 
bil umum kııia hizmetli t -

ıııuştur. 0 ~,I( 
2 -Muhnr11°1e 
·· 42 kuruŞ· f '6 
llfd ., ~t'ş el 
3 - il it1e al• fl,oııı 
nnme Vilfı~e~ı:bil t· 
leminde gor . ıı 
4-Talipterio ~.fi 

a nkıt.ı 
akçasını ı>3 

l trı 1azın1dır·. 1 ;•~ 
s-Eksilu11eııııoo• 
rio 942 Sah ~11i . .ao 
da Vılayet dt\

1 
.. ıh IJP~ 

hıc•·rı· ti 
ninde ya~; _..26 1 e' 
nur. f (l 1 
Sıra yaP 

1 ıd• .. 
c.H.P. Vili~8~111J~Jf 
yeti B şk3I1 !ıJJ;ı I"' 

1- partı . til' 
. . . t ıısı8' ' rnıtesıoın !l ·rı . ·ı Liarll' .,.10 etl' rı en IJ lı.J ı" 

met kez ol•ll adet f' 
göriileD 65 10 
y.ıplroası ~~;.reo ~ 
rıhiodPO ıtJti -~ 
giln mudde ;ı.ışl~ 
meye konul ~·' 15 

2- Beher deU 
bt' 

J•aınrnnıeıı 
dır. 7.tlt J 

3 -ıııate fi' 
.. 11i1 • 

:n arıesi gı.ı ,1,(ıll 
Parf de yaP· rl' 

4-Sııa1ıı f.otJ 
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Dün lskendnundan şehrimizp tütün ve sığara gel 
ıniş, hay'lerc uıığıtLlmıştır. Inhis:ır idaresi için ayrılm1ş 

o'on kamyonhır hP.r gün B~er.derundan ş~hrimizJ tü 
tüıı ve sığaru ile \uz taşıyacaktır. Bu itibarla içki, sı· 
ğara e tuz buhranına sebep kaln am,ştır. Halkın bey 
hude yere te'aşn düşerek fazla stok yapmahm tema
men yersiz ve çok kötu bir it.tlir. 

altında b~lunmayon Fran
s1 topraklarına lngili1 u· 
çııklurının yuptığı ı.L~lil 
mümıseheti\e Vişi hUkti· 
meli lngiliz hükOoıelıııe 
şidıtetli bir perote:.to no· 
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tası göndermiştır. Ofı aj·an· Belediye lte's'iğiııd~n. 
sına göre lngilizlerirı bu harek~ti tarafsız bir mem· 1 3-cü l\Jantukadd 
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Beş İtalyan gemisi 
batırıldt 

londrn 5 A.A.- Hes· 
aıen bildirildiğine göre, Ak 
deniz ~ İngiliz denizallıla 
rı beş ltalyan tıc ıret ge· 
mllbai babı uıışlardır. 

Arnavullukta umumi af 
Tiran 26 A.A.- Kral 

Arnavutlukta ~tıniş lıir 
umumi af ilA ı eylern!ştir . 

ı Bu afden 10 yıldan aşağı 
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bütün rnahkUmler istifade 
t dt c•klerdir. 

sel suyı'ı bina .ıçık nrltır· 
leketin sivil halkına karşı ma ile s.ılı~ac1ktıı·. Artt1r-
yapılan bir kastden başka birşey dejlildir. ma 2 11 942 paz rrtesi 
--..-~----.. •-• güııii sJnt 15 te bek-diye 
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Neşriyat . lüdiirü dairrsind~ yapılncaktır. ls-

Selim Çelenk teklileı in bu saatta hazır 
C.H.P. Matbaası Antaakya uu unmaları i un vlunur. 

S "ive)' 1'80i~ 
' d0 cuddes111 ,,, 

ı)eı• 
dinin rn° · • '1ef11 
nındnkı ' ta 
nPsiude b9s 
kabul eder· 


