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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Abone şartları ı 

Dahilde yıllıöı '5 llra 
Y hancı memleketler• 

e llra . 

ll!nl rın her kelim•· 
•inden ~ kuruf alın1r. 

Ücret peflndlr . 
ODnO geçen aaydar 

10 kuru,tur 

Clğ 
Mahallelerde k r lacak birlik teşHlatı 1 1 

• 
rı 

"İngiltere artık 
ta a rruzalgeç

mel idi r,, 

Avam Kamara .. 

sında 
ıçın 

~snaf b 
ıazırll lara başlandı 

irlikleri esnafın ihtiyacını mahalle birlikleri de halkın yiyim 
tı ve geyim ihtiyacını dağı+acaktır. 
rdeCaret Vekalet" . h 1 lııcak top,antıda birlığio tar .. fmdan utulacak d::.fter 

lap111ıc k 1
1 

mII ada j maksatlnn izuh edilmiş ve lerin örnekleri ha11lanmış 
~ h' ıa r .. ·· t k 1 l kl kt . lrlikleril esnnf cuma ~unu e r ar top a· o ae;a ır. .. 
erınin çal k k 

1 
ı.. lmusı karar altma alın Haber aldığımıza go 

'Ci >u uru ' b" ı·k · · l k d ğ l n huı1 ı l l mıştır. Cuma gününe lrn· ır ı reısı o ara a ı · 
aijlnı Vaı~t_ıkrl ara bba·şı dar mahallelerde birlik ma ;şioi idare ed~ek olan 
ı~ı· l ı (jf0 1 l il .. '] 1 • 
&~ '.r· mmtakaları Jk.lediyece tes m~ ıa .e . m.?messı er~ne 

1rlıkı . . . . . m unusıp bır ucret verıfo· 
< i'ia erın çabuk kuru bıt edılecek ve bırlıkler cektir, 
lıll d' başlamusı için 

11 :ğer ~·önlerinde 
ti 6•bi Q h . . tk\ "(:' rımızd~ de 
l'h .. i.lra br l ·"<lksau a~ anmış ve 
aıı.. a dunHalkev!nde 
iI~r· lllüme~si\leri ve 

ı " ıu · . 1 ~a •Şlırfikile bir top 
1opı Pılrrı,ştır. 

antıd B ı Abd 8 dediye 
aka • ~Hah Bilgin ile 

ll!ı 1 ıcaret 11..ı ··d·· ·· , •az l\ tuU uru 
<taı araca birlikierin 

' \7e "ay ı · · ~ ı:.. e erını an 
~ Ü~ bu birliklerip 

·~ııc· Ce ku·ulc.r:ık İŞ" 
1 Qttıııı 'h 1 "trı h ı e.m . esnaf 
ll{l g·b~lkın ıhtıy acı i-

~'ti 1 
.' faydalar geti· 

· ızaıı eylemişler-

~llaf · • 
~ ltıaı bırlıkleri, esna 
i~tı~rne ve ilk mad
huı.u~cıı.ı ucuz !iatl a 

11 ıo r q~İk c 1n yardımi1e 
~k ederek esnlif..ı da
~k •n.aballeforde ku. 
~İyi bırlikltr de hal
Ilı "?1 ve giyim ihti· 
t .ılne h"k"' "ttıin u umet kana 
~b·1ı· ederek kartlar 
· •nd ~~ l.r e us.ığıtacaktır. 

t-ırn · b 11Yen esnaf ile 
_.de u du~ıtınalnrdan 

~ ~lıtbuı~~erniyrceklerdir. 
... ı. 1~ırı b· !erde her 250 
"" ır b" 1· \ıe 2 ıı· ık kurula· 

ttı.,1b SQ den fazla evi 
l"Şkil alleleıde iki bir 
r lll edılecektir. Biı· 

· rııralıaııe rnümessille 
Y ltaki' . 

1\ llı.. e hır reis 4 
lıer b·uıre~kep CJl::ıcak 

it"( 
lldek· 1 c kendi böı 

~~ •hth, 
1 evı~rin her tür 

.~ l .ıucın 

r 
z fiat
edildi 

Yaş kozanın kilosu Bursada 
175 kuruştan sahlacak ve 

müstah ili teşvik için kilo başı
na ayrıca 25 uru prim ve

ril c~ t! 
Koza KooperatiflP.rile ipek f abrikalarınd~n 
başka kimsenin yaş koza alması yasaktır 
Ankara 29 A. A. - Yaş dirildikten sonrn ona gö· 

ipek koz:ısı fiatlarmı.ı ne 
1 

re hesııpla~nrak fiat müra 
olacağı ve alım s tım işle kabe komısyonlarıaca tes· 
rinin nasıl yapılacağı huk bit ve iliin eJilecektir. 
kııda salahiyetli nıaknm- Yaş kozalar ancak ko· 
lar şu tafsiH\h vormış'er- za kooperatifleri ve filatur 
dir: fabrikalarınca satın ahna-
Yaş kozdmıı azamı satış cak ''e bıışka kimse yl!Ş 

fiatı Bnrsııdu ve fılatşr koza alamıyacaktır.Hiç kim 
fabrikas! olau yerlerde 175 se ham ipek alıp sa~laya 

kurus alacaktır. Fakat müs cuktır. 
tahsilleri lt~şvi k içi ı bu fi· 
attan başka k:lo başına 25 
kuruş verilect:'ldir. 

Filatör fabrikaları alnın 
yan yerlerde mesela l Ia
taydd koı.a fiatları Bursa· 
ya kadar nakil licretleri in· 

Diğer tarafta" pamuk 
fiatları d :ı istihsal masraf 
ları gözönüude tutularak 
müstahsili tatmin t!dici bir 
şekil le tesbit ve vaktinde 
ilfın edilecektir. 

Türk- Alman silah arkadaşll
ğının çok samimi bir hahrası 

Almanyanın Ankara Elçiliğinde dün bir tö
ren yapılarak FonDer Golçun hatırası 

taziz edildi 

Bir lngiliz nazırı böy· 
le diyor 

Nevyork 2ö A.A.-ln· 
giliz harp kabinesi azasın· 

dan Lord Biverburk söyle· 
diği bir nutukta.demiştir ki: 

"- Almanyaya karşı 
taarruza geçmeliyiz. Iagil
tere taarruza mükemmel 
bir surette hazırlan·mıştır. 
Vakit geçirmedan taarru· 
za geçmeliyiz . ., 

Japon Başve~ 
kilinin bir nutku 
Japonya, İngiltere 
ve Amerikayı yık.
mak içio savaşa 

girmiştir 

Tokyo 28 -A.A Ja 
pon Huşvekili General To· 
go söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

"Savaşı kazanmalıyız 
Savaşın gelecek safhaları 
Japonya için enerji kayna 
ğı olacaktır. Japonyanın 
Amerika ~ve Ingiltereye 
iııdirdirdiği darbeler bn iki 
milleti yasn düşürmüştür. 
Japonya, Amerika ve in 
gilteıenin yıkılmasile neti· 
celenecek bir savaşa 'gir
miştir.,, 

mekle bahtiyarım. Ayni za 
manda kalbim minnetle 
doludur. lki ordunun ma 
zideki silôh arkaliaşhğı ve 
dostluJ'tunu canlandıran bu 
töreni açıyorum. Her iki 
millP.tin şefleri lnönU ve 
Auolf Bitlerin önünde hür 
metle eğilirim.,, 

Bu nutka karşılık ve 
ren General Hüsnü Kalkış 
Mareşal Foıı Der Golçun 
batn asmı taziz etmiş ve 
Türk ordusuna yaptığı biz 
metleri belirterek demiş· 
lir ki: 

~ ~ı.ıirer 1 karşılamak 
tdr:k· .defter tutarak 

f~t!I hl QUfus ·Bayısmı 
Anktı.ra 28 A.A.~ Al- l;oıçun siHlh arkadaşların ' 

man Büyük f.Jlçisi Fon l'a dun hazılarıda hazı(bulun· I 

"Bu değerli kumandan 
nihayet çok sevdiği türk 
ordusunun vefakar ağuşun 
da gözlerini dünyaya kapa 
mıştır. Bu aziz ölünün 26 
ıncı yıldönlimünü hürmet ve 
rahmetle anarım.,, 

ıı " e . • 
11~ rı:ı. Çırecektir. Köy· 
kn:t!PtUhtarJa berabe" 
't ~e b azad tayin edil cek 

r:~et •ın mürekkep 
( ~ (!(} Jtığıtma işini 
Üull b tıcektir. 

illkevindc yapı· 

pen tarafından bugün Türk muş ve Eon Papen bir nu- I 
Ordusunda hizmet etmiş o tuk söyliyerek demiştir ki: 
lan ;\1areşal Fon 11er-Golç "Bu yıl da ebedi Mare· 

1 

ile Türk ve Alman Subay ş:ıl Fon Dtır Golçun ölilmü 
!arının fotoğraflarmı göste nün 26 cı yıldönümü mü 
ren St·rgınin açılması dola nast!betile yapılan törende 

{ yısHe bir kabul resmi ya- ş nh Türk ordusunun mü 
1 pıl mıştır. Törende Fon Der l messillerini aramızda gör· 

Nutuklardan sonra re· 
s'mler hakkında davetlile· 
re izahat verilmiş ve haıar 
lıınan büfede izaz olunmuş 
lardır. ' 

Krips Hir,distan me 
selesini anlattı 

Londra 29A.A.-KTips 
Avam Kamarasının dün· 
kü toplantısında Hindistan 
siyaseti ve yapılan konuş 
malar hakkındaL izahe.t 
vermiş ve demiştır ki: 

"Ben Hint Liderlerile 
konuşurken Amerikan de· 
legesi Cons\ m da bir te.sa · 
düf eseri olarak oraya gel 
di. Bu, kiçbir zaman Ama 
rikanın mudahalesi demek 
değildir. Konuşmalarda 

karşı laştığunız zorluklara 
bir hal şekli bulmak için 
çok çalıştım. lngiltere bun 
dan daha fazla fedakarhk 
yapamazdı ve bu t~hlikeli 
olurdu Biz, Umumi Vali 
ile Başkomutanın lngiliz 
olmasını istedik; bu suret· 
le kendilerinin büylık sala 
hiyetlere malik olamıya
caklarını Ranarak teklifle· 
rimizi kabul etmediler. Ko 
nuşmalar bu yüzden kesil· 
di. Şimdilik yapacağımız 

şey yoktur. Sabırlı olma-
mız gerektir. Hindistam 
müstevlilere ka~ı müdafa · 
a edece~iz. Amerika bu 
mü-:lafaaya şimdilik yü~ 
de beş nisbetinde iştirAk 
etmuktedir.,,. 

Fransız -Ameri 
kan mıJnase 

betleri , 
Nasıl bir durum alacak? 

Vaşington 28 A.A.
Fransanı Vaşington Büyilk 
Elçisi Hanri Hey bugün 
Aıneri kan Hariciye Nazm 
nı ziyraret ederek Yeni Ka 
ledonyaya Amerikan as· 
kerlerinin çıkarılmasını 
protesto· f'decektir. 

Bu protestodan sonra 
Fransa ile Amerika arasm 
daki münaselıeUerin şekli 

' belli olacaktir. 
SON DAKiKA 

BİRMANYADA 
DURUM 

İngilterede endişe 
doğuruyor 

Londra 29A.A.- Bir 
manyadaki durum vahim 
bir devreye girmiştir 
SaU1hiyetli kaynaklara gö· 
re, J cıpon ileri harekt'ti bu 
günlerde Birmanyanın mu 
kedderatını tayin edece· 
ğinden korkmaktadır! 
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Ellerinde okka, arşın, külek 

gibi ölçü bulunanlara 
Sırası düştükçe : 

Sıraya saygıya 

dair 
Biz, suy Jıyı seven, hak 

ka Mirmet etmesini bi' 
çok fa~Hetli bir mi1lP 
Bizde milli bir anane h:;.lj 
ni alan bu ild büyük has 
Iet, yabancı ulus\a"m her 
zaman gıpta ile söyliyerek 
imrenaikleri meziyetlerdir 

13une mukabil, küçük 
bil' kusurnmuz vardır: :Me 
sola kalabalık yt)rlerde 
sıramızı b!!kiemeden dai 
rna öne geçme~e, bizuen 
önce gelenlerden evvPl işi 
ınızi gö• meğe çalışır, bu 
nun neticesi olarakta kar 
gaşaıı~ııı ve izdihanıırı 
artmasına herkt::sin.birbirini 
Jlip kakmasına sebep olu 
ruz. 

Halbuki umumi yerler 
de heı kes sırasını bekler, 
kend nden öne~ gebnlerin 
hakl<'im tamrsa,ne kargaşa 
lık o1ur, ne de itişip kı 
lıışnıaya IIJf>ydan kalır. 
Sıra beklemek nıedımi 
sıwiyenin yüksf k bir ölçü 
sildür. 

Parti Müfett;- · 
mizin teftişleri 

Parti l\lüfettişimiz Fah-
rettin Tiridoğlu bugün 
Kınkhana giderek parti iş 
. ~ rini trftiş edecek ve ora 
u.an df>SSa kazasına da gi· 
dect ktir. Parti Müfettişi · 
miz hmkhanda satın alı 
narak yeni baştan · tamir 
edilmekte olan yeni Halk 
evinin tapulanma işlerini 
ikmal ettirecek ve yarın 

Ş"'hrimize dönecektir. 

Tayin : ve terfi 
Kız lisesi .E iel>iyat öğ 

ret meni stujyerliğine yük
sek öğretn\en 'okulu me 
zunlarındabayan Nazik El'ik 
tayin €diJn iştir. 

Ticaret Odası b:ışkati
bi Fı..ıud T"1rkay bir derece 
terfi etmiştir. 

Y ardımsevenler Ce
miyetinin piyangoo;u 

Ya rdırnsevenler Ce 
niyeti şehrimiz şubesi ta · 
rafınden tertip edi\~n eşva 
piyangosu cumartesi giinün 
den iti bıHen Halkevinde 
başla~·acsk ve on b~ş gün 
sürecektir. 

"Eski yapraklar,, 
Değer'i alkadaşımıı 

Hava akınları 
Çok şiddetlendi 
Londra 28 A.A. 

Huva • nezaretinin tebliği: 
Düşm~ın uçakları tlün ~ge 
ce lngilter~nin bntısında 
ki bir şehre taerruz edeı .! k 
yüksek infilaklı yangın ve 
tabrip bombaiarı atmiŞlar
tır. Sivil halk arasında 
çok ölü vardır. ~Ldid ha 
sar da büyuktür. 

Londra 28 A. A. 
Ingiliz uçukları Alman 
yanın sanayi bölgelerino 
akınlarına davam etmişler 
di!'. Evvelki gece L{ustok 
dördünı~ü dPfa olarak ye 
niden bomnalanmış, Sko a 
fobrikalurı tekrm· bombar 
dırnan edilmiştir Öğreııil 
diğine göre, "Skoda fabrika 
larınin verimi yü7de 40 
nisbetir.de ~nalmışlı r. 

Atina üniversitesi 
~·apatılmış 

Londrn 28 A. A. 
Buradaki Yunan hüküme· 
tine YunanbtRndan gelen 
haberlere göre, Atimı üm
versites"i, çıkan büyük kar 
gaşalıklar dolayısile ma
halli Alman makamları· 
mu ernrile· belli olmıyan 

bir müddet için kapatılmış 
tır. 

Mıntaka TicaretMüdürlüğünden e"'ıııP 
<Yçüler kanununun birinci. ö'çüler uizaJJJ03~1ıı:ııs5 

· k" · dl 1 · l ·· ı. ·· 1 · t" d kul\fl : ,-a ı ın'31 ma ı e en ıuıium erıDJ ıs ıııa en 1,0\· ~ 
memnu olan okkı.ı, arşın, okka taksimatlı \,tı~j)·tlıııJ(ll 
kantarlar, külek, vezne ve buna mümasıl vilı5ete 
gayri kanuhi ölçülerin Vilayet merkezi ve t oldıl 
bağlı kaza, nalıive, ve köylerde kullanı\~a~ :11ııJ~8~ 
ğu gbri.ıldiiğilnd~n bu gibi ölçülerin sahıbı 1 ,.....5/ 
kimselerin bu ~Ulnın neşri tarihiud"'n itib:ıreıı i ı;sll11 

942 tarihin'! kııdıır ell~rinde buluııan bu g~fnıer .;e 
ni Aletlerini Mıntaka 'lıcaret ı'Müdür:üğü 0 ~1 ........ 5/ 
ayarlkoul.· olörlüğüne getirerek iplal ettirrt eıerı ese er 
942 tarihinden sonra, resmi gayri resmi mUt>

55

13 bılJ? 
m ağazR, tica ~ethane, 1irn af aUıane, f:ıbrik 1• ~ j{ıııııl ~ h 
mümasil mahallerde görülecek olan bu .~ayr 1'ılrı1ıı1~ ~ 
ölçü aleth"ri hakkmda ulakadı.rlar öl~u~e~ deıı ~sv k 
24 ve 25 inci maddeleı i hükümlerine ıc;ıltI1•1 tı 

~ 
ni takibata manız kaJnca\dan ilfin olunur. c 

•n 
Bahçe ve tarla icarı ~n 

Haiay Defterdarlığından: 11 ~1~1 

Köyü Parsrl I'\Ievkii Cin~i muhanl 1~e f(r· ~~ ~ 
l deli Lı· t 

Aymc ımus 104 

" 
112 
114 

le 00 ~ 
Tahtelcırk baht;e ev 5v ' 5J 'ıı 
Fevkalsıkır bahçe ~·50 na 

.. , tarla 'co l 
" 63, ' ~ 

~ıı11 30 
Yu\.ı'arıda köy ve p usel numaraları Y· 11 ;ı~ 

ri menkuller muhıımrneo be~elleri üzeriııdertı 1• 1 
ş 1 • ·1 

tırrna ile iiç senelik icarı satışa çıkarılnll kC"ısr1 

bedeli peşindir. Talip ohwlaıın % 7,5 peY. 11<tiiıl~ 
birlikte ihale günü olan 4,: 9~2 pJzıırtesı rt 

at 10 da Defterdarlığa müracaatları. . fi'· 

Ankara Belediyesi çok 
}urindtt ve isabetli bir ka 
rar almış: Taşıt 1vasıtaları· 
na binerken, f urunlardan 
ekmek kişelerden bilet 
alırken, umumi yerltre 
girerken herkes sırasını 

beklıyecektir. Böyle yer· 
lerde sırasını beklemeden 
başkasının hakkını çiğni 
yerek öne geçn:ek istiyen 
!erden para cezası alına 
caktır. 

Bebctç Perim "Eski yap 
raklar,,adını taşı~an küçük 
bir kitab çıkarmı~tır. Bir 
nüshası ıı bize Lediye etti· 
aj bu kitabı lezzetle oku-
l:> 

iskenderunda 
AM,l\NOS· 
lokantası 

Dellaliye ve sair mm raflar alamı aıt 1 la( 
Gayri meknul emlak satış 

Milli Emlak Müdürlüğünden . rt;ıe 
\Jıntaka Pdrael M ıhal· Sokağı Kimden Mulı!ı~. 

No. lesi m.olduğu bede 
1 ~-

Ankara' Belediyesinin 
aldığ~ kararı Ç• ·k yerinde 
ve isabetli bulurk~n, tatbi 
ki giiç olrnıyan bu usulün 
biz 1e de yapılmas:m iste· 
mek yı~rinde değil mi? 

S.Ç. 

Suikast davası-
~ 

na bugün ba· 
kılacak 

Bu günkü · celse • 
son şahitler dir.lencc ... k 

Ankanıda Alman Bil 
yük Elçisi Fon Papene ya 
pılan suikast davasına. bu 
gün Ankara Ağır Ce~a mah 
kemP.sinde devam edılecek. 
tir. fü.günk\i celsede gel 
rniyen son şahitler a~ din 
le!!ecektir. 
Dum,upınar Pırede 

duk. Daracık sahifelerinde 
kıymetli öğüt ve _ fikirler 
taşıyan bu eseri bUtüu oku 
yuculanınıza tavsiye ede-
rız. 

Kahva ve çay satışları 
Kahve ve çayın Inhi· 

sarlar idaresince satılması 
için hazırlıklar ilerlemiştir. 
lnhisırlar idaresi katı 
ve ve çayın bozulmasına 
meydan vermemek için 
bunları 250 , şer gramlık 
şişeler içind~ s;ıtac:ıktır. 

Bunun için Istanbuldaki 
şişe fabrikasına şişe ıs=nar 

lanmıştır. 

Hindistandan 
Mar ifatura eşya4iı 

getirilecek 

İstanbul - Manifatura 
İthalatçılar Birliği memle 
ketim izin n .an fatura ihti
yacını karşılamak üzere 
Hindistandan manifatura 
gP-tirt€cektir. Bu eşyanın 
bir k.ı:;nıı Ticaret Ofisim' 
veı ile ek, bir kısmı da tile 
carlar araı:nnda dağıtılacak 
tır. 

Eski Şehir Klübü lo 
kantası yine birinci sınıf 
vaziyetini muhafaza ede 
rek daha mükemmel bir 
tarzda ve (Amanos) adile 
açılmıştır. Ankurııp·,ıas bi 
tişiğinde denize nazır ferah 
lı mevkiinde nefis yemek· 
leri ve muntazıım, lüks 
s;rvisile zevk erbabını tat 
min etmektedir. 

Tecrübe en yanılmaz 
lıü cmü vermeHize kifayet 
eder. 

ilan 
Hatay Asliye Caza malı· 

kemesindt!U 
Evinde buğday olduğu 

halde ekm~k lnrn»s: almak 
tan m 1z1·rn Antakyanıa 
Koca Abdi mahallesinden 
Ali oğlu S.ıit Ut;lll hık kında 
yapılan duruşma sonunda: 

Milli K•)runma Kanunu 
nun 14- ·3 inci maddesi 
d Jaletile 2 55 i ·ci mad 
besine ve yaşmrn küçük
lüğü sel)ebil0" netic-;ıten 
1660' rnruş· ağır para cezaslle 
mahkum~yctin vee hüküm 
hülllsasımn gazete ile neş 
rine 18,3,942 tar~hinde ka 

2 14 Gazi.r:ışa Gazip. Mihail Keh L'. oO l 
hali kızt 2so 

1
.; 

2 
Meryem oO t9 ' 

157 Izzetağa Izzetı.ğ t Mi hail Hoca 8 J 
Malınun oğlu 
Bu tros ttır!l1~ 

Y 1karıda yazılı gayri menkuller ttçıl{ 3
'. P.fll!J~ 

müzaye<leye vazedılerek 30-4- ~ 942 ~ı~~riıl 
nü saat 10 da ihalesi yupılacağmdan talı~kil ~o 
pey akçasile birlikte Deftedar:ıkta müteşek .k 
yona [I ürucaatları ilan olunur. 1 ac' 

i 1 an fv)emur a ;ııiı~ 

Hatay Deflerdarliğından 
Ciheti askeriyeden m ti 

davver Hatay ~luliye dt•po 
sunda· ınpvcnt 825 adı;;t ko 
lonyal mantar şaplra 3lJ-
4-942 perşembe günü sa 
bahtan akş ıma ka lar An 
takya merkezinde ve ki>p· 
rü başm1a komisyon ma
rifetile her şapka ayrı ayrı 
arzu edenlere bedeli mııka 
biliı:ıdıJ satılacaktır. 

lskenderun k 

tanlığmdaıı: d60iı 
Iskenderuıı ~111ıf ~ 

tanlığma 3-8 ~; s, 
amele meıllur•• 40/ 
lira ücretli ve l 
.. tı· . k" .. ebar ıit> ucrc 1 ı ı "' 
ve 40 - 50 ııŞvi 
retli bir 
cakhr 8iıi · oıer ~ 

Gereken " d9tı.I 
tekJilerin Jsızeıı ıJl 
Komulaoıığıl19 ~'' 
lai'l. ı,ı 

/'\yak kabı alınacak ~ " 
P.T.T: Müdürlüğünden Kayip ek(l'l~ıJ D1~ 

1165 Lira muhammen Nisan aY ,(11&' 
bı:ıdelli 43 ,.ift potin ve 40 .. k kmelr !{l • Dl '"' yu e . ·ı1' 
çift iskarpin açık eksiltme bettim. \0ıı 1:;iıJ 
ye çıkarılımş!ır. dan cskilerıı . L 

Münakasa Hatay P T.T. ı 

Atina 28A.A.- Yi~e· 
cek yüklü olarak Jstanbul 
dun gelen "l lumlupmar 
\•apuru l'ıre limanına var· 
ımştır. 

Bu malların ge · mesi, 
p\yas&mızda tıldukça bir 

rar verilmiş ve katileşmi~tir 

Gündüzde 

Müdürlüğü biııasmda 29 yoktur. ~ıJ' 
nisan çarşamb<l\güniı saat14 ) 

Gemideki yiyecek umu geni~lik h!!sıl ~decektir. ı 
- - Neşrıyat ı\iudüriİ ____ ı LEKELl KADI~ 

te yapılacaktır.= ı1 ıV 
Muvakkat teminat 88 saat 9 _dan ı;ıııe 

mi mutbahlur vasıtasile 
Yunan halkına dağıtılacak 

tır. 

Selim ÇELENK 1 Türk<,;e sözlü arapça şarkılı 
C. H. P.Matbaası Antakya ve izciler imdada 4üncü kısım· 

JiraJır. Şartnameyi gör \ Mü lürıyet 1,ı,ılJı 
mek isleyenlerin hergün racaatıarı. 


