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AYtcı 2 KURUŞTUR • 

Pazartesi ------Abone şartları : 
Dahilde yıllığı 5 ılrıı 

Y ncı memleketlere 
a lir 

llfınt rın h r kelime· 
inden 5 kuruş ehnır. 

Ücret p indir . 
GDnD ooçen • oayal r 

10 ku u tar 

l 1 le 
bi ~ utuk 

Türk Heyeti şe 
refine ziyafet 

Berlin 26 A.A.-Alman 
yadan eşya satın almak 
üzere buraya gelen:kara ve 
deniz yolları Türk Heyeti 
şerefıne Türkiye Büyük 
Elçisi llüHrev Geredfı Elçi 
liftte bir öğle yemeği ver 
miştir. yemekle H.ayhiş· 
tağ direktörü, Hariciye Ne 
zareti iktisat dairesi Heisi 

ava da 
Çok şiddetli a

kınlar basladı 

l mel ri 
Çiftçilerim izle bir hasbihal ya
Pan Sökmensüer istihsalin a
~ernı hadae çıkarılması lüzu-

! munu anlatt 
d~n~~~siıı 27 A.A.- Dün celt ve giyecek maddele· 
nan la Şehrimizde bulu· ıinin yurdun her tarafına 
~kllı ş" Miisteşarı ŞUkrü kolay ve ucu1.ca duğılıl· 
' d ~nsüer inceleme' eri masım sağlamak olduğu. 
~ka~avarn etmekledir. Fab nu anlatmış ve hu böyle 
tJQı rı \1 · olmazım paı amızm satın 
f UŞan e tıcaretbnneleri alma kabiliyetinin azalaca 
~lk~v· iaşe l\lilstrşarı ğına işaret ~ylemiştir. 
b~sbih ıncte çiftçilerle bir Müsteşar incelemeleri· 
!tıetin al Y~pmış ve hüku ni bitirmiş ve bugiln öğle 
'ali azana siyaseti istih· d"'n sonra şehri:nizden ny 
~altın anıt ıı;sbotinde <,;O rtlarak Adaımya dönmüş· y •k, her türlü yiye ' tür. 

eni mahsülün sa
hn alınması için 
l<·~öylerde teşkilat kuruluyor 
v 0Ylü ve çHtçi\erin ihtiyacı temin edilecek 
~ h"• Ur.Cımetçe peşin para ile satın alıracak 

olan mahsu\ köylünün elinde emanet 

J.)
8 

olarak bırakılacaktır 
'ı ta ğıtcna Ofisi teşkiHl· rin eline geçm si önlene· 
~ıUk;an-.ıaıımak üzeredir. 1 ~~k ve ?ünmüzdeki yıl 
tazı. nıet yeni mahsulün ı~mde yıyec k sıkıctısı bu 
~ı:ı ctsını ıx·şin para ile sa ı ~~ı·etle önleı~ere}r dağıtma 
h· almak iç: k d ışı yoluna gırnnş buluna· 

söyledi 
Alman devlet 
reisi diyorki 

«İngiltereye yaptığım 
barış teklifleri red 
edilmiştir.Bu düşma
na kesin darbeyi in 
dirmeğe azmettim 
Bunu yapacağım 

Rusyada yakın-
da taarruz baş-

Klodyüs, iktisat ve mü· 
nakaHH direktörleri, a~r 
endüstri mümessillerile Al 
manyanm Ankllra Elçiliği 
Ticaret müsteşarı hazır bu 

lunmuşlardır. 

Fransanın 

durumu 
layacak Vişi kendi menfaa--Berlin 26 A.A.- Hay· tini A1manya ile iş 

hıştağ ıııec\isi bugün saat birliğinde ,'görüyor 
15 de topla ımıştır. Hitler 
bir nutuk söyleyerek In. Vişi 26 A.A.- Fran· 
gilterenin tahakküm siyasa· sız haber alma ;bürosunun 
tındt'u, uzun uzadıya buhis umumi katibi gazetecilere 
le lagiltereye yaplığ ımüte verdiği bir demeçte Fran 
addit barış teklif erini ha· sanın siyası durumunu 
tırlatmış v. demiştır ki: anlatmış ve ezcümle de· 

"- Bütün bu barış tek miştir ki: 
lifieri reddedilmiştir. Ben "-Fransanın mukadde 
bu düşmanımıza kesin dar . ratı bugJin Lavalm elim~ 
beyi .. indirmeğe azmettim. verilmiştir: Mareşal Pe· 

u 

Alman ve İngiliz şe-
hirleri kıyasiya bom

balar ıyor 
Berlin 27 A.A.- Al· 

nıan 'Başkomutanlığının 
bildirdiğine göre, ıngiliz u 
çakları Alınunyada Rus· 
tok şehrini kıyasıya bom· 
bardıman etmiş ve bütün 
evler yıkılmıştır. Birçok ö 
lü ve yarah vardır. Buna 
karşılık olmak üzere Al 
man uçakları dün ge~ In 
gilterede bir şehri şiddet 
le bombalamıştır. 

Londra 27 A.A.- Al 
man uçakları dün gece bir 
Jngillz şehrine hücum ede 
reıc halkla meskftn mahal 
lelere yüksek infilaklı yan 
gın bombaları atmışlardır. 
Saatlarca dev JID eden bu 
hücum neticesinde şehir 
karabolmuştur. Sivil halk 
arnsıuda geniş mikyasta ö 
lü vardır Bütün evler yı 
kılmıştır. 

Romanya niçin 
harbediyor? 
Bükreş 26A.A. - "Ko 

rnntul,,gazetesi diyor ki: 

ve bunu ynpacıığlm" -ten Lavalın en :iyi bir 
Çörçile şiddetl-3 hücum devlet adam\ olduğunu tak 
eden Hitler, yehudilerin dir etmş ve kendisini işba 

"Sabır Romen milleti 
nin en hakim vasfııhr. Sat 
retmek •. Savaştan vazJeç 
mek demek değildir. S 
dece beklemek demekth 
940 t<tki sabrımızt l b' 
' azgeçiş olmadığını is~ 

Almun milletinin ve Avru şına getirmiştir. 
panın esas düşmanları ol· Laval A vrupanm bir ölüm 
duğunu söylemiş ve llus kalım mücadelesinde bu 
savaşına temas federek de lunduğu bir sırada Fran· 
miştir ki: 88 için en iyi siyaseti ta 

itleri a .n gure ·en te c;:ı ktır. 
Qau

11 
lrnıştır. Un m~k _,,---=-rm:ı~---

ların idköyı.erde '·~ubaşı,, Parti Müfettişi-
"- bu yıl llus kışı kip edecektir. Fransamn 

çok şidddth c,lnıuş, salmz önünde üç. yol va dır; 
\asanlar değil, makineler 1- Beklemek, 2-ln· 

ettik. Saurımız anlaşılmağ 
başlıyor. Bir Alman • g 
1.elocisinin de verdiği r,i 
Romen askeri Rus bozkı 
larında y·ılnız medeni A 
rup nın nizamını kurıuu 
için değil, Romen birlı 
ni müdafaa. için de stıva 

Lavalı protesto için 

üze, inde tesirini göştermiş gilizlerle işbirliği yapmak 
dir. lö15 de Napolyon or· 3- Almanya ile işbirliği 
dul.ırı Rusyada çnrpıştığı yapmak. 
zaman en çok sovuk sıfınn Beklemek siyasetinin 
a\hnd ... 25 .aerece idı.941 de zararlı olduğu iki yıllık 
biz Husyada cı rpışırken so· bir denemeden sonra an· 
vuk sıfırın altında 52 dere Jaştinıışhr. lngUizlerle iş· 
ceyibuldu.,, birliğine gelince bu hal 

Hıtler Rusların getirdi· Frans'aya istikUUini kay· 
ğı tükenmez insan kütle- bHllirecektir. Bu itibarla 

Sonu ikincide ~__..;~---=-~------- Fransa için çıkar yol Al 
dü'l <ab \\ıı{ı tr~rıl... Anka mnuya ileişhirliği yapmak 
nıya harek 3t eyl~miştir. t ır. 
Valimiz Adanada Iaşe müs Bu yol rrunsayı kurla 
teş:ırı Şükrü Sökm .nsüer· kt raca ır.,, 

ııı acak ııresınde leşkiHlt ya • • • 1 . 
1ht1\1 Ve her köve. bir m iZi n te hş erı 
t Jdç r l .J 
l:rler ıs esini tnşıyun c.lef R h . S .. 
~1ırı b·~eıil('cı>klir Kölü· d'ey anıy~ vte k~l~et y 
u.ıhu Yıllık yiyecPği ile ıye par ı1 eş ı a ı 
~ r~~u \'e hayv11nları için te~tiş. e i_il.di. . 1 
l11<h't 0 . Yenıhk zshireler Parlt ~1Ufottışımız I•tth 
~lla.~~dılernk serbest bıra r~ltin Tırıd~ğlu p ı t1 t~ş 
~ıı; Ve buncian artan k1lfüını teft•şe davam et· 
..ı./tn Satın alınacaktır. llu rnek~ecllr. ~vvo\~; g~n Sü . \ 

ltı "tle sah . v~ydıyeye gıdeıı part~ mufettı 
qhı:ıuı· n alınacak olan şımız dünde Heybanı'-'e ka 

te Un pa ··.ı d'k J n Su ~ rası ouen ı • zasıaa g' ıierdk p ırti teşkiHl 
~ttı nra kö ,ı·· .. r d llııet .~ ıunun 13 111 e tını teftiş •ylomış\ir. Yarnı 
\ıe bu ~llrctıle bırakılacak Kmkhaaa gitmeleri mrlıte 
tılıılıı.ıf suretl.. mahsulün meldir. 
hu~n~zasından köylüler y ı· · D .. _ 
l.:itklar Cle kurşı mesul ola a 1 m iZ u 11 

~ dır. A k ·tt· ~. ;~:hsulün.dalıa tarla '. .. araya gı 1 
kllrar"'l~ tahmın;edi\rnesi de Gehnceye kadarken 
~Yler'kaltmb alınmıştır. disine vali muavini- ı 
01nıas' le mabsulim ziyan miz veka\et edecektir 

1 Veya nıuhtekirle· Valimiz Şefik Soyer 

le birleşerek birlikte CAn· 
karaya gideceklerdir Bu 
seyahatın 10 gün kadar 
sürmesi muhtemeldir. Dö· 
niinceye kad 1r ; kendisine 

vali muavinimiz Emin Kı· 
rış vekalet edecektir. 

Vaşington 26A.A.
Fransauın Uetroit 1Kon· 
solosu , Lavalın işbaşına 
grl·ne.,ini protesto için is· 
tifa eyleaıiştir. 

yor ve ölüyor. 

SON DAKiKA 

Gandi 
Japonlara düşma 
lığı olmadığınısöylu 

Abmedabad 27 A.A. 
Bir başyazı neşreden G 
di Japon tehlikesinden 
sederek diyor ki: 

"-Mulaarrızları 

distan P'!enfaati için 
pıştıklarına inanmak 
dır Hindistam kurtar 
iç:n başkalarımn yardı 
na ihtiyacımız yoktur. 
ponlara düşman değ 
Fukat Japonyanın Hi 
lan hakkındaki düŞ 
}erinden endişe duy 



Sayfa-2-

"T'. ee 

.1. ~ r -Alman tica
re~ a . 

1 'r.Şm-Q..a ı 
"k ~ : ; tarar rzr 

hallılıl' zammı 
'·~~(ere pa
yapaca k 

Almanlar bizden 3,5 Milyon liralık pa
muk alac~l.lar 

A.n.kar.ıı - ldf11urıy i'e m n r urah ı::ısına bildirmiş 
akdedilen 96 rı ılyon lira· tır. Berline hareket eden 1 

1

1 hk ticaret muah1:1desi, lıu murahhec:, Türk şa ·tıarmı ı 
11 :. şın·· ıın :rnz sıı daı •• on 1 hukO.met,., bıldiıtcek v\; a"'· 
rı uer ık nem iketteki 1 de .. de de \1fl1un mallaıı 
f :.:l u g şr e1eı: yt"zünden ' hı L ıırıdakı tc idifleri gr.ti-
z . .JJn l .... ı.atı du guoıuı' rece t r. 
dl f.:lerı gP,çirm ştir. Ank~·r.ı - Bir 11lı:nan 

B .... tlurgunluğı1 ortadan licaret h. yeti, p:unuk al· 
ı:ald1 ·m · k n ksadi e .. ı. mah için Ziraat Bankamız 
tııau:>a ile yapıla da oJa ı la nıiz ke,.elerde bulun 
gör~şnıeler kati S.J.fh·ıya maktadır. 941-912 rekol 
girmiştir. ttsinden 17 bin 500 balya 

ı,u ınüzakeı' lerin PSa olarak Sltac"'ğ a:z bu p l ı 
sn11, is:i n emlt. ':et e~ya tı rı uğ·a ait rmılrnve'I", sabli 
ı.tlar n i y<.pılac, k bir pa· ı fint mes des.nirı hal:.nrıen 

1 
ha ı, . .i{ r..cımmı teşkil etmök sonra imzalanacaktır. Bu 
tedir. p<\mukların değer; 3 buçuk 
Hükü.m~ tımiz, bu husus milyon lira olarak tahmin 

ta Tü. •,. maliarma r.ıuv'4 cdiimekiedir. 
lık bu'juğu samt fiatı Al-

Yagmur bek
leniyor 

•m:t 

~osta ve telg .. 
raf ücretlerine 

Bugünlerde bir yağ Yeniden zam yapıldı 
mur olursa mahsul Posta '(,.Jgral ve Tele· 

iki l<at o!acak fonUmum~lüdürlüğünce pos 
Bölgemizin dağlık kı· ta Vd telefon ücretler:ne 

sımlarmda ekim durumu yeni zamlar yapmaya ka 
iyidir. Amık ovasında rar verilmiştir. Haber aldı 
kış mevsimiııde yağun yağ ğımıza göre, bugünlerde 
mul'laııa çokluğu yuzun- tatbikata lıaşlanacak olan 
den zarar yiizdc elli ka yeni tarifeJ~ dahili mektup 
dar hıhmin · idil ücretlen 6 kuruştatt 7,5 ku 
mektedir. Şimdi bu zararı ruşa, dah 1i telgn1flarm ke 
karşılamak Ozeıe yazlık lirnesi de 2,5 kuruştan 3 ku 
tk.rne önem verilmektedir · ruşa ~·ı arılacaktır. Ayrıe& 

Mart ayı içinde mev- her te'graf içinde maktu· 
simsiz şiddetli wvukJar an 15 ıkuruş alınucclklır. 
badem mahsulünü hemen Teiefon ücretlerine yeni 
karn'.len m. hyetmişlir. bir zam yoktur. 

Şin-:di çiftçi y.ığınur Hayvan ve davar sa-
beklt.mektedir. Bugünler· • 
de y<.ğdığı takdirde kış· yımı başladı 
hk m<ıhsulü.1 ylı:t.de ı.lli 1 Davar ve hayvanların 
niSbl~tinde f- .ıa ol. • 942 yılı Sayımına dünden 
tahmin edilm(,,.tedi... tıbaı· ba~ .. aumıştır. Sa-

A mık ovasınd... 01 p .. · ~ m1 memurlaıı muhtelif 
lar kemale ermek üzere- koHarJao köyfore çıkarak 
dir. sayıma başlamış l>ulun 

Arpaların hasadına bir 
1 

ma'ctadıı'lar. Sı yımın 15-
hHftayn kadar başıa ıacak 20 güı e kadar bıtmesi 
tır. ' muht n dctır. 

Çelhk ekiP. i ·şierıne de 
Buigaristanda c;u

lar taştı 
Sofy·ı 27A.A.- Nişva 

'FNJGUN 

Uzakdoğuda 
Y e"i Kaledonyaya 
Amerikan ask0rfe 1 

ri çıktı 1 

Bahçe ve tarlu icarı 
-t 

Ha'(ay Defterdal'lığınd n: aıı ~u 
Köyü PJrseı Mevkii Cıusi nıuhalil~n ı<r· l1B 

Aymcarnus 104 

" ,, 
112 
114 

b deli Lt· 
e tJ oO 

Talıtelark bahçe ev 5 
1
' 5\J 

Fevknlsı kır b. hçe 
5 

'so 
,, " tarla 63:co tf 

ysıılı, 
Yuırarıda ı·öy ve parsel numaraları ı:ı~ı~ rl 

Londra 26 A.A.-Ame 1 
rikan kıtaları Fransızlara 
ait Yeni KalPdonya adası 

na çıkarılm•şlardır. Bu a
dn Fransanın yıkılışından 
sonra Dögulculdra ilf hı:ı k 
eylemişti. ) eni l\..al~don
y nm, \vu-:tralya ve YJ· 
nizelamhmm islililsı iç~n 
fop ::m ar taraiından bir 
stcı ma t<'Sl o\aral· '·ul 

ri nıenhwiler muh mmea bedelJeri üzeriude~ır· ! 
tırmn il. üç se Plik ·carı satışa <;ıkarııaııŞ({çııiorl 

ll bedeli. ~şindir. Tal"p olanl,uın % 7.5 peY. 8ctiil1ıJ ~ 
bir1il-te ·h· 1 gti Ü o!rın 4,~.942 p::ızurti:'Sl D 

at 1 J da D İterda lığa müracaatları. . ı·r 
ıt 1 • rı l D lh:ıl ·e ve saiı· mm raflar al'1ı:n a ~ 

1 
Gayrimenkul sahşlar s lam'rn;ıs· uhtem ldi. 

Hitler n n•Jfku 
Ha~ı birincide 

lerinin Alımrn mevzi1eri 
üzerine çull<Inmğmı ve bu 
suret o viı'.l b'nlcrce tts'rn· 
rin hoş. yere feda edi d ği 
ni ve bu kış Alman ordu ı 
sıınun tahnıinl rin üstiin
de ağı~ bir yti ~i ilz~ ine 
aldığını vro bu muı:ızıım 
feldket'en ktir~ulmıığa mu 
vaffak olduğunu söz'eriııe 
ekhnıni~tir. 

Hitler sözlerine devanı 
l~· ..... 

''Ben lftz1m gelen tı::d 

birleri daima vaktinde al
dım. Rusyııdu taetrruz. baş 
!adığı zaman bunu bir ker 
re daha ısbat edecr.tği l:. Bol 
ş~vikliğe karşı l>ütüu Av· 
rupa milletlerinin ynnında 
Tatadar'da Ç!trpışmaktadır.,, 
demiştir. 

Bundan sonra sözü Al· 
man Milletinin hak \'e va· 
zifeleı i ve bazı hakimle 
rin verdikleri kararlarda 
milletin yüksek ffidnfaatle 
rını gözt.trnedikierııı: 

söylemiş ve d~miştir ki: 
"-Biz bir ölüm, kalım 

savaşında bulum.ıyoruz. Bu 
sava~ı kaybedersek Alman 
ya yok olacaktır. Bütün 
Alınan milleti zafere imuu 
ediyor. Yegant1 dilegım, 

Allah başı.ınlarıınızı geç 
mişle olllugu g;bi gcld.:ek 
to de tal:dis etsin.,, 

Hhıer, Ing:lizlerin açık 
Alman ş birıerine!ı1ücunıun 
den bahsil~ bu tıucuınun 

aynile ve karşılık verılme1c 
suretıle)n ikam alınaclğını 
söylernişf r. 

Bu nutkundan sonra 
Hayhı~t .. ğ ınec isi reis Gö · 
rin<1 mebusl.uı HiUerin is· 
ted~ğı blilün saUiuiyetlari 
vermt ğ dav~t11etmiş ve me 
bnslar ..ı Jğa lfalkarak bu 

h rrıeıı ~ 
C. · l\ı1 ı.·· paı "'"l Kapı mıntaka mu a . ı·ı 1 msı ... novı->:ıı "'~7 

N N N bedeli a ;:,. o. o. o. rıırtl 'ilin 
5 so t h Hane Şeyh mehm:t 772 18 

Tab; f.ufulı:ır 168~ 60 ,. ,, 50 ~tlı~ 
·sıam 

D 10L8 ,' 
30 Arsa örtaya 

,, ,, 1 10 ,, 50 

,, Ce!Daliye li54 ,, 3
0 Hane TabiSofu1ar 1P07 11 ,, 40 

Dük~lin Cemalive 1~69 279 H3U. (19, ,, " . aıt eı . 
Yukarıd11 yazılı ve maliye hazinesını! 41 1 

menkullerin mülkiyeli 249J sayılı kanun~ı ll ,ıı 
ci m&dd~.si mucibin e 16-4-942 tarihin ~ ıı t~I ~ ~ 

1 • g~ uıcıa r~ '-llr ren b;r ay zarfmda p .. ızarhk a satııac9 .ıtlıı 

oi•nlarıl I :;~ E~~ ~~d ''r!T~I~ ;~~c•~ il~ ~ 
• 1 '\ 

Hatay Defterdarhğından . fesıS ·ı ~ 
Ciheti askeriyeden mü lskenderun pcııı 

d2vver Hatay .Maliye dt""pO fanlığından: . 
0
et 

sunda mevcut 825 adf,t ko Uatay h:ıva!isııı eıeP 
lonyal mantar şapka 30- , 35 kilornet~~til' \1pıW 
4-942 p ~rşernbe günü sa vai hat tesısatı S 
bahtan akş ıma ka iar An tır. ··ıeritı( 1 

tukya merkezinde ve küp· Ru inşaatı u erB~ 
rü başında kumisvon ma- cak istflkt:ıerifl g J~' 

·· ztıre ıı rifetile her şapka ayrı ayrı zah::ıtı al ınal' L1 fJ.lıJV 
arzu edenlere bedeli muka derun deniz kU ~ 
bılind•J satılacaktır. na müracaatıarl· z5ıı 

Her şapk ınm muham- 2
1
3, 8r,8~ 

men bedeli 75 kuruşlur. Memur a ırı ·ı~ 
• u:ırıı 30-4-942 gı.inü hepsi Jskenderun v"' 

satılmadığı takdirde ertesi gü ı tanlığmdan: eııit k 
nü yine satışa devam edi- Jskendermı d ıf ~ 
kc0ktir. Fazla izahd al- taıılı•rma 3-8 Blll sO 

h b ··e ' mak iste~tmle.-in er za· amde m11mur11
40

_.....J 

rn&n Mil.i Emlak müdür· lira ücretli ve ııl 
lü~üne nı üı aca.ıtJarı ila ı ücretli iki aeb·ıı· ıitJ 
olunur. ve 40 - 50 . 

İ 1 retli bir aşçı 1 an 1 caktıı-. 'ti fi 
Antakya BelediyeUeiB!:ğinden Gereke• şeıJ:rııtl 

1- Belediyeye ait mez- tekJiierin Js'keI1d' ,.,O'~ 
bah1l bin ... ->ıuın Ası nehri w 7 
cihetim· yapılacak olan İS· KomulanlığıO•l z),Z 
tinat dıv ... rı ve kanal inşa ları. "h~( 

k K rl'liJ ' <ıt işleri açık pazarıı su ayıp , .. ııO~ 
retile cksııtmeye konulmuş Adıma ııııı1\tııı1' 
t .. b .. .. ı.o'1l,e ~I ur. mu rumu ı.. ı ı; l 

2- K "'; f oedeli (1556) kı As,.lciden lnı~ıJ(' ~· 
lira 44 kurıı~tur. ye bıırcum yol; dıııı 

b ışl ~nmış 1r. Hu yıl leh um t 
}nrın cJahu erl•f'Il to~'"ağa 1 
, ·ııarak mflh:,uhirı ~ğ· J 
n.ur r < vs:mind n ö ct
kuldı ı.rr ası 1\- n ht kü ne .. 
<; til n l slıı hı:sille irıe ız -
mi kol ayl;ğı g(;sternıek te 
uır. 

· salahiyet v.,:.-Jiklerini al· 
kışıaı la 0 'dırmiş'erdir. 

n l"i kab l'mış ve etrdı 
sı.: r b::ısrnışlır, 30J ev 
su .lbndachr. lnsuııca. ka 
yıp yoks.:ıda p~k çok hay 
van telef olmuştur. Mad ı 
ui z:ırar biiyüktür. Tuna 1 

nel ri de tehlikeli sun•tte J 
yükselmiştir. 1 

3 - IsteKlıleı· bu işe ait ni y.1ptırac ... ğ•(ll pJıJ1 

evrakı keşl:.y~yi u~ıe liye nın h:.ikınü \) 11 

fca dairesim.iogörtıbilirler. lan ederim. . 
0 

Je 
4-eksiltrne 29 nisan 942 Aııı O 

Kayıp ekmek karnesi 
Bir hi.ıyük el me k k c.1r 

11emi kayl ettim. Yenisini 
a 1 .. cağ1mGan eskisinin hüK: 
r ti yuktur. 

::; ına]ı:ır .:Vlarıalks'.ad n 
Ahmet Sınan 

--~~r:-..-:u:ııı~ ı 
Neşriyat \1ud ·ru 1 
Selim <.t~LEı.\K : 

C. H. P.MatbrtUsı A!llakya ~ 

Kayıp e"mek karnesi 
Ailemize ait biri ağır 

i:;çi ve üçü bllyuk ekmek 
karnelerioi k yoettim. Ye 
nisini aı~cağ· nıd ın' t:!::.~dsi 
uin hükrniı yoktur. 

Be\.lc vi köyünden 
Hasan l )tıt·muş 

çaışamba günü saal 11 de G ·· d ~t 
Belediye dairesi Encümen Un ,, 

• ~v ..ı 
odasıııda yapılacaktır. Madam Lova.:• ~·~"" 

5- Muv<ll,.kat kıninat imuada 3 ncu şdl~ 
(116) lira (7j) kuruııtur. yakrnda Lel.:eli I' t 

6 - Islt-kıııer, ı ıcaret 1t 
Odısına k.ıyıtt, bulunduk tiklerim gö:,~erju' 
!arına daiı· vesika ilc mu ınih>bite ve eh!' ,ı 
vakb.at teminatl tediye et sı ibraz etu:ıt:'6 


