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bon ş rllar• ı 

DahUdv yıllığı 8 lirı. 

Y twncı momlekGtl !'\.. 

15 lira 
il nl rın h r kelim&· 

sinden 5 kuruş. alınır 

l'ei; r 'f z 
kQ,.şzs n 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 
-sr::@? r e.. s 

e 

Yt \ 

Ucrat peşindir • 
GunO ueoen sayıl r 

10 kuruf)\ur 

ur a 
Üır k 'k 41l· 1 arı • atu .r 

b· ·. eylP.k .. 1 .ın mevzuu 
•tıoj b J tıvrulnrından 
'il·' ' akıtak .. \la alı • uzere yuva-

lih rus ko~'tnuştur· ikin . 
tı"lı>Jlır. unuda havay~ fırla~~ 
"~Urdırıı ~Yleğiıı listünde 
Ustuııde ,, Yuvadaki yavru 
tu.. ,,tnenıu •ru üst"' r,,ve atılan 
hııtıd .. Unde de h Ik h L ı, 1. ,, u " 4 er v~ ,. '...n baştu şunu 
tıkuturu:e nııkı ne bu ka
ile dl b ~ıktığı gazete 
tt u karikutü U' ' 
u ll için r ,yapan 
ııeeı:n· n.erıfi bir <lü-

"c b· •z Yokt .. b ıruz .ur. Zaten bu 
l ııgun b aşağıda ki misuli 
~t11lııı i~·~lıca rnillt tlfiv;. 

IQ s~ıeıf .. ne aldığımız bir 
hti oı ın, hiç bir kör· . 
ıla Ilı ıy l u nı
r ,~i, ba~ aıı ar tarafından 

ı: l en, ne k d ıc· 'ındğ a ar ha· 
'ill l'aııy' 'tnı göstermek 
r~ 1• Oruz S 
~" ": bu- . ormak is· 
I l'lıaus\ı~d~yına ve baş

ı " . ltjrınıa en Yüksek 
~ Ctdı~· · a fı.ıvuu unız çiftçi, ııca· 
tcı ıtıd an attı~ımız,,halk 

'a~ aın ıdı ·; A ,, 
cı r · caba ka-

~11n ve .. 
u ku h/undeliğini bu-
ı.~dtıra Yat pahallığm 
't u s~rb a 
~Suyıuk ~t esnaf, 25 

O ı. tevtin 
~ iiUruşa - Yağlarmi 
~~ıtueeşnı; 'd~atan Hiccar, 
d 1 ko UcUk -n Bostancı' 
a ı ile 9 l' Yelkenli saıı
ıyau ı. ır.:ıya k.. .. 

g' ~y k omur ta-
t ııtıde İkı ı b<rı, bubçc!erde 
yı~rııe Y8p u~uk liraya ki
Q z lirttda:n ış~i, O}'da iki 

r::~u 1sta11~~~'~1 olı~amuk 
~ _ ık boş a kıralan-
~·ınıı Yığı Ye~ bırakmıyan 
h:lklar, Y~nnıdıs fir vatan-

"· uıı attıo-le "1 asınd gıın ız 
tın.ı· a tnıdı ·; 'l\ 1 og ':"ır? iı.1 h r. " ese-

s<l lıı nun d u terem Sarac 
ı.. Yleqjr.· .. a tlk nutkund 
·~ıı 1 aı uz6r a 
ta ı %nuun C:' ha~'at pa-
t. p Çek 1 bıJhcıs a 'ıst' 
~•ş . eıı er . ı-
lı rtııyen ' gehrleri de-
lı~~·arın da ~r~undnşlardır. 

ı Ve U . safında ay-
~elir }) creıli ruenıu 1 
tı . evı t r ar 

ı:ı brı e lllUd b . Ilı ~tun . o dlesı-

ıl eınur 1a vazıfoierini bu 
ı.ı ra gö d ... 

llıcnı r uruyoruz 
tıa Urların · 
ıf r. ıacn rnanşları-
ı~'-"r r· Yapmak d 

~ine a~~~~%ı ~ahi al:bi~~i: 
tıuun l>Ut . a . puru bollu

llıek gen Un çılelerini Çek-
labı e Baav k'l' l . •tı ile b' ~ e ı ımizin 
Jınae don .. ır fasit daire 
Uğunu b'~P kalnıuk ol

ı ıyoruz. Kaldı 

1 ""' . ,, 
lllZ. 

ki bütiin karikatürler bı'r 
'k' ' ı ı senedenberi -sadece rue-
mu~~ar sıı ıfının sPfaletine 
telluı olmuşlardır.Üne" me-
mur ··t ı · · .. ' mu e <uıt, du1, vetim 
gıbı beslemek zorunda ol 
dukları ile beraber yalnız 
Istanlıul şehrindo o b' . 
1 1 

n mı 

ıııy ı aşan bu sınıfa yar-
dt~ ~deceğiz. Acuba sabit 
gl•lır 1 ve yardım edilecak 
v Jtandaşlur sudec, bur Iur
mıdır'? Hiç bı'r g l' . 1 e ırı o mı-
yanları halk ushaııelerinde 
besleme tedbirleri dahi a
lan Hükürnet diğ~r hakilrt 
muhtaçları arayıp bulmak-• .. 
.a ~e.ımdatlar ına yetişmek-
l~ uevanı edecektir. Bu ba
hıst~ ıı.ızetder dahi saliihi 
yetlı olanlar gibi H"ıf .. t . t rnmete 
ev ıyelerde bulunurlarsa 

bundun kim memnun ol
maz? Fak at leyltık k . ı -t .. arı:rn 
urnnü~ rııevzn burnudur? 

Bu karıkatürden alınabile
cek ilk ders. Hükümet 
kendi memurları ile bera
ber kendi başının çaresini 
araıtıakta ve ı•alk t b' . . . • a ırı 

ı~ınt- giıen milyonları kc~n· 
dı ·~1·h· uı 1 ıne te:-ketmekte 
olduğudur. 

Gene bir başka arka
d Şınnzııı ilk sayfasında 
ırı harf orle bı'r t-, ucarı 

mızın dış piyasalardan dö t 
b~çuk kuruşa htcğday t~ 
mm etmiş olduğu ilnn edil 
mek_te.dir. Bu ar,cadışıt _ 
zın ıyı ııiyğti,ndende şilp
he ~ttiğimiz yoktur. Fakat 
meseHl lıiç salahiyetimiz 
yokken kendi3ine gene şu 
cevabı vert.biliriz: .. Bu tuc 
~r~ bulnuz.Getirerbileceğı 
butün buğdayları Toprak 
M?h~u'IKri Ofisi bir kaç 
mısh karla satın alacak
tır K ...... · · ... · enL"ısının koz nacu-
gı milyonlara d.ı asla vur
gun daın~ası vurrnıyaca-
ğız 1 n·· .. ,, unyanın her t rn-
fındu ihraç çaresi buluııa
ınadığ · · ı ıcın, bol ve ucuz 
~uddeler olduğunu kim 
~'.lmez. ?Gene Başvekilimiz 
.. ~~. ~anda achktan adtın:ı 
o ur en, dünyanın c..bir 

Mihver kuvvetle 
ri son taarruz 
karşısında 40 

bin esir500tank 
1000 top kayb · 

etmişler 
lngi\izler Marsamafruhu 

geçtiklerini sötiyorlar 
Nt-vyork 8 A.A.- Kan 

y den alınan haberlere 
gö müttefik kuvvetleri 
Merilamntruhu geçm'stir. 
Şimdiye kadar alınan esir 

terin sııyısı otuzbin ile kırk 
bin arasındadtr. Beşyiiz 
tnnk tahrip edilmiş 
ve bin top ele geçirilmiş
tir. 

Londra 8 J\.A.- l\lısırda 

çevrilmiş o\an 6 İtalyan 
tı"meııi esir edilmiştir. 

metten kiçük bir yardım 
·stemektedir. Dolar ve gc 
mi! Ancak birde bu baş 
lığı olduğu gibi okuyan 
vntandaşlxrııı ilk uuygusu
nu düşününüz: 

"-Öyle ya eğer bükü 
met becrrikli olnbiıse eğtJr, 
bu akıllı ve hünerli tüc
arı'l keşfiıııfon istifadeiede 

ucunda fazla, buğdnylaı ı-
nı y k , · 
ğ a _un Dlİıletler oldu-

hem lıanş dt vri fi. 
a. 1tmek; hemde dük
kanlaı tlızda humur işle· 
rirıden gPç'l:nez!,, Cenup 
Amerikasında buğday vur. 
Kanada da buğday var. 
Buna ne hacet, bizz..ıt Ame 
rikahl:.ır biz~ buğduy va
detmişlerdir. Bu günkü 
mesle Okyanuslar üstündo 
ihtiyaç maddesi bulun
masımıdır, onların nakle 
dilebi'mesi midir,'! Hurgaz 
la lstaul arosı.ıda küçük 
kayıklarımızın felfıketle ici 
yazanlar gene gıiz.kleri
miz değil midir.? Anglo
saksonlurın te'rne kayıp'a
rı ve sıkıntıları hakkında 
her gıin bol bol maluma· 
tı gazetelerimizden öğ

re.ımiyor muyuı? 3u tüc
carın, çölün meçhul hir 
noktasında defnıe butun· 
duğunu haber vcrenle:dan 
farkı nedir.? 

A~nu sö.ylememiş midir.'? 1 
tück·adnşımızın : bahsettiği 
1( car, ucuzbuğdoyını Tür 
ıyeye tuşımak için hlıkü Falih Rifki Atay 

Sonu yarın 

u ze 
Memur, müstahdem, dul 've mü~ 
tekaidlere hükümetce karne ile 

~ 

ucuz ekmek verilmiye başland 
Ekmek büyüklere 300 gram, küçüklere 15 O 
gramdır. 300 gramlık bir ekınek 8.5 kuruştur 

lhvlet me:nur ınüstahd~mlerile emek i yJtim, dul 
müte ıkitlere hükümetç verilmesi k&rarlaşmış olan 
ucuz ekmeğin verilmesine dünden itibure:ı başlanmış 

tır. 

Karne ih d ığıtlaıı bu ekme büyükler iı,.:irı 30'.l 
küçükler için 150 gram olup 3')0 grnmlığı 8,5 ku
ruş~ satılmaktadır, 

Her memura üç nylık bir ktırne verilmiştir. Bu 
maksat için lnönü coddesind. Şükrü B:ığdnflinin ve 
km-tuluş c1ddC'sinde Abdulgani Arıkanın fırınlarl ay· 
rılmıştır. Bu fırıularda başk ekmek ynpılmıyacaklır. 

Mevc ıde göre lam istihkak verilmekte olmasından 
her memur, her gün ekmeklerini rnuntzarnan albile
ceğindea fırmlardan ekmek alınırken her .,;: hangi 
bir : izdiham ve telaşa da mahal kalmıyacaktır. 

Ekmek alınmak uzere verilmiş olan karnelerı sa
hipleri iyi saklamalıdır. Çünkü ziyı.ı! takdirinde yeni 
si v~rilmiyecJk vo bunun için hiç hır mazeret kabul 
cdilmiyecektir. karneler üz ·rinde silinti, kazıntı veya 
her hangi birdPğ;ştirme veya başka\ ırına ver!ne gi 
l.ıi haller yasaK olduğundan aksi görüldüğUnde karne 
s ıhbiJ hakkınd::ı Mili korunma kanunu hUkümlerine 
göre t~kibat yapılacaktır. 

• u i~inci cephe mi? 

D:h oeden Terbiy~s! böl 
ge ahınmda çol{ huyacan]ı 
bir futbol maçı olmuştur·. 
Antakya Birincı G ... n~lik 
ıtlübile t'rkek lisesi takım 
hırı ar~s.nda hususi nınhi-

yette yapı'an futbol muçmda 
Liseliler Gençlik klül.ıünü 
ikiye kar~ı üç ile yenm:ş. 
tir. 

Kalabalık bir siyirci 
önünde ynpılan bu nrnçta 
her iki tı:ıkım oyuncuları 

da çok enerjik gdyrt>tler 
sı:ırfotroiş ve s yircilerin 
takdiı lerin\ kazanmışlardır. 

istanbul manifa
turacıları 

MilllŞefin işaretine uya 
rak m;llete f ayda1ı hiz 
mete hazır oidu~larını 

bildirmişler 
lstanbul - lstanbul ma-

Müttefikler şimali Af 
rikada Fransız sümür 

gelerine asker çı 
karmışlar 

H.adro lrnberlerine gö
re dün subıh saat dörtttıı 

itibareıı şimali Afrika
dn Fransız suruürgelerin 
den Fas ve Cezayir böl
galeı inde bazı kesimlercl 
Amerilrnlılarııı asker çıkar 
dığı ve Fransız kuvvel
lerile müttefik askerleri 
ar.ısında çarpışmaların de 
vam ettiği ve çıkarılmakta 
olnn kuvvetin 14) bin ki· 
şi kadar olduğu söylen
mektedir. 

rıifoturacılarmdun mürekkep 
bir heyet evve'kigün cüm· 
huriyet Halk Parlisi ViUlyet 
idare heyeti reisini ziyaret 
ederek, Milli Şef foönü'n'u 
son nutuklarınd i~aret bu 
yurduk'a ı şeldlde millet~ 
faydalı olmak i<;in her fedl' 
karlığı yapmnğa h zır h 

:ıundeklarını bildirmiş1erd 
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Muan•en fiııthın faz'ası
na kihrit saltığı anlaşıla -
rttk ıııahkemeye sevk edil 
mış ohm Antukyunıo oruç 
bölüğil nıahalJesiııclen bak
kul Sakıb oğlu M"niı· Akın 
5 'im puru ve s&kiz gün 
diikkaıımın knpatılmtsı 
Cfzal~rııın mııhkChı edilmiş 
tir. 

BeJ{>diye naıhinden fszlu 
sına süt sa~ıığı göri!len 
Karaali bölilğıi mahalles n 
den Ömer oğlu A bdo Da· 
nıurda tYakalanmış ve malı 
kemece beş lira partt ceza
sına ç~arpılmıştır. 

Memuralıuacak 
Hususi l\luhaf.ebe Müdür

lüğünden: 

Merkez ve kıızalar için 
nıt;htelif vazifelere memur 
va kftlip alınacaktır. 

Asli maşlar 10-15 -20 Hra 
dır. 18 yaşını bilirmiş orta 
ve L'se mezunları arasında 
imtihan yapılacağından 
isteklilerin 21-11-942 cuma 
rtesi sart 10 da nüfüs cüz-
danı, mektep şehadetname
si ve ask~r ik durumuna da 
dair vesikıt ile Hatay 
Husu~i Muhasebe .Mühase 
be mildür1ül?'üre başvurl -
ması 

No!: Geiecekyıl mekte
be devanı ed<.cekler k€bul 
d·ı ı.rnez. 

ilanen tebliğ 
Sulh hukuk hakimli· 

ğinden (HATAY) 
11 lkim: Salahiyetli sulh 
C. Hakimi Rifat Yüce 
katip ; Abdussamat boz
kurt 

Aııtakyanm yakto kc;. 
ylinden m"lı"'Det oğlu fü
ralıim şahhud tarafından 
antukyanm çardakiye kö· 
yUnden SülPyman Leyla 
eşi ntra kır.ı meryem oğul
lm ı Mikail ve lbrahim ve 
çekmece köyünden Süley
man Leyla Aişe atra kızı 

Merye'o:ı oğulJarı Mikfiil ve 
İbrahim ve Çekmece kö 
yünden Süleyrnnn Le\ la 
oğlu Şerif aleyhlerine İka
me olun1!n taksioı davası
nın Antakya sulh hukuk 
muhkemesinde icra edi'· 
Illt' kte olan m uha kemc

.si ndt>: 

ııırııeO Vl'la"'yet Makamır dan llutay Del'ltırdarlığındım Mııba ı.::ıJrtıf 
- Köyü · Cinsi Adet · a r 

1-1 lü kOnıt tçe dağıtılınasınn lüzum t~öı ülen maJ- r47 Jg 
deler için kulhıııılnıak üzere Antakya şehrimle otu· Vukıflı l'orhtkal 34750 12 "' 
ran yurtduşh.ırımız ı, Halk dağıtmu hirli~i,.,iaşe hülge- ,, Mundalin 1250 ıOO 
leri,,dHğıtılnnştır. Bu bö1geler her lrnne ıe birer odet Zeytuniye hıristiyan porl!lkallOOOO ı 
verilmiş olup iç kısmms aile reisinin odı ve sunı tes- ,, ,, Mandnlin 100 ıS ..il 
bit olunacaktır. Bu teslJiti her uila rt"isi keı:di yaz<"ak Yo~unolnk-SUrutme Portakal1500 60 oO yl'~ 

Hscihabepli Portakal 6000 36 ·-ri.~ \'t" bulunduğu birliğe ibraz ederek nuınarasıaı koydu· 5 ı;lSflP,..M: 
rnr ık ve iııızcılotucaktır. Yukadda muhammen heôeli cıns t"~al, ııı• 
2-Belgeııin içindeki kuğıtlar b'rdeu h::ışlayarak Jı metruk huhç..ılerin 1942 yılı po; 8da rçılı 

85 şe l,ddar rakkam yazılı kare~er vardır. Bu nuıııa- mahsulu 17111 942 Sulı günü saa~ · " 7,' ; 
ralı karelerden her birisi bir madde için kullnnacnk mn sur~tile s:ıtıltıcak;ır. ·~:alipl~rııı 

1 
iJAfl 0~11 

ve dıığıtma sırasında keyfiyet ilan olunacaktır. m~kbuzıl Dcfterdıtrlıgii ruura<'autlı:ır 5 ,9,ı~,1 3-eelgelerin, içindeki kiiğıtlur hil'likte zayiinde 
yeril\e başka varilmt"yeceğinden iyi saklanmasına iti
na edilmelidir. 

4-llk olarak l.ıu belglerle şeker dağıtılacak ve 
bir numaralı (l)kare kullanı1 acüktır. Dağıtma 7,11,1942 
tarilıiode başlayac\!.k ve şu surntle ol cakhr. 

A-Şekerler, mevcut (22) dağıtma birliğine kar
~ılık muhtelif yerlerdeki (22) bakkala verilmiştir. Hu 
bukkallarıo adı ve yeri ile h:.ıngi dı ğıtrna birliği mm
taknsmdıı oturanlarm bu bakkala, mürac11at edı ceği 
aşağıdakı cedvtılde gösterilmitir. 

B-Bt·Jgesinin bir r.umaralı(l) karesi muknbilinda 
bu bakallaruan yalınız l>ir kilo şeker verilecektir. 
Şekemı, bir kilosu (128) kuruştur. 

C- Bu bir numaraı (1) kaM hakalıar lanıfındun 
kesilip alım~cak ve kendisine teslim ed'ıen şekerin 
hasılatını vilayete vermek üzere sa'.danacaktır. 

D- l\lmtaskaı dağıtma birliği tarafından numara ve 
;rnzS\lanmamış bdgelere b1kkall!!.r tarnfından şeker 
vcrilmiyecektir. 

5- Hulkınıız izdihama meydan verilmemek için 
22 dUkkana ayrılmıştır. Belgeye dağıtılan her hane 
iı;•n şeker mevcuttu ... Tela~ etmemeli. ll:tiyacı olmı· 
yanlar bakkallara müracatı ger!ye bıra\ınalıdır. 

6 - Şek alma sırasında Belt>diye zabıLılan ve 
Emniyet t• Jtı tarafindan intizam muhafaza edile 
eeklır. 

7 - Vi't etçc tevzi o tah\ tutulmuş olan lm şeker 
dıığıtma işin ... c yapılacak ı • ..,r hangi bir suiistimal üze 
rinde mil i korur:ıma kanununu göre takibat yapılacak 
tır. 

8 - Devlet daire ve müesseselnine teşekkül ve 
kurumlara yazılmış suyin halkımız için Ye igiin gaze 
tesint> veril ın iş lir 
Köprüde Galip Yapar 

Köprü çarşısında Hüsf-yin Barudi lucanıi civarı 1 ve2 
Cümhuriyet Osman S palıi Cümhuriyet Cııbrail12ve13 
Şükrü Sökrııensiier Şlikrü ~1eınün \1cydan muhalıesi22 
Faturacılar çarşısı SuLit Tünal Dakik l rıcular 2 
Uzuıwarşı : Kemal Masaracı • Cemaliye 24 
,, ,, : Haci fü·kir Şeyhmelımet Kocanbdi 23ve5 
Orhaniye : Hamit ŞemaY:s ·Orhaniye 14 
İplikbazarı: Arap Cemil - Şryhali Biniciler 9 
Dutdibi : Stlih Şeııkule - Dutdibi Karıuıli B. 7ve5 
Ş'rince : Haydar - Ş;rince mah. 4 
Süveyka : Haci Musbıfa - Kantnra malı. 3 
Kurtuluş caddesi:' Abdulğani Dağlı -Şenbük malı. 2 
Affan : Zeki Karaoğlan - Mahsen islfım 17 
Affan : Zeki Fatih · Yeniler 18 
Kurtuluş : CeHll Urfııh - Su11alar Altıı.öz 16 
HükOrnet caddesi : Sadık Sahılli - Gül malı. 19 
Hükumet cudde~ i : Tevfik Urfalı · Ga~ipaşa mıııtika.20 
Fevzipaşa : Abda l'arsus ve ortağı -SümerlerFevzip.16 
~;ağıllık : Selıın - Kanevait islı\rn 7 

ilan 
1 NO· 

pıırse J)r' 
Vııkfı i\leTkii Cinsi No. 

4
5a 

Şeyh a\i camii köşkerP. nısıf 125 5, 351 jo0 
dükkfin t 717 jUV"" 

alevı vakfı zeytin sahesi arsa 163 5, yri ~~ 
}ukarıda vakfı ile cinsi yazılı vakıf g~rıı1şl~ 
rm rniilkiyetleri açık arttırmaya çıka~ıflar i .

1
, 

20, 10, 942 cırnıa günıi saat 14 te va 8tıırt 
1 

icr:. olunacağından isteklilerin rnüractı tZ. ı 
nu~ 6 ~ 

, ıyof 
Millet mektepleri aÇ' ~ 

Valilik Makamından. . ell "'ti• 
1-Vilavette okuyup vazına bıloıeY .. tıfe 

• " öğr" ı •' en kıs~ bir zamanda oku~~p ~a~1!1~ 194~ ,ı 
bütün ılkokullarda 25 ıkmcı teşrıo "erılıO 
başlamak ve 25 Mart 1943 de nihayet ıf 
millet mektebi dersaneleri açılmıvtır. bilıııe1~• 

2-Bu dersanelertt okuyup yazma bllrf ol J 
yrış arasındaki kadın ve erkek mec "' ~ 
vam edecaklercir. ııte ot"'. 

3-J\laziretsiz olarak devfm etmenıe. lJİİ~ . ..J 
ler,,Millet mektepleri talimatnacnesı,, ~ 
göre tecziye edilecektir. Jatl11 .,r· , 

4-0kuma yazma bi) ıneyen vatand3~ar•" 
den okul başöğret:nenliklerine l>Jş \TU 

1 
11111 yaptırmaları lazımdır. 

9 
t-'• 1 

ilan 
Aylığı 100 lira muham

men bedelli Aııtakya Sü
veydiye arası otomobille 
posta nakliyatı on beş gün 
müddetle açık eksilt 'lleye 
ıerilmiştir. 

Muvakkat teminat 90 
liradır. Talipler ticaret 
odasıııda ka~ııth ve okur 
yazar olmalıdırlar. 

ihalesi Hatay •P.T.'l'. 
1\lüdürliigünde 16, 11, 942 
pazartesi günil saat 15 te 
yapılacaktır. Şartmımesi 
mesai gün ve Haattarında 
Müdürlük: kaleminde görü
lel.ıilir. 

5, 9 11, 16, 

Babasını arıyor 

5, ' 

Müddettaleyhlet den Mer· 
yeme çıkarılan devetiyenin 
beş ay ( vvel Suriyı-ye gi
ttiği aTdeti ve mahalli 
ikametinin meçhul olma
ıına göre bila tebHğ iade 

1stiklfil caddesi .. : Mustafa Ural- Meydan civarları 22 

1 
Kurtuluş : Edip hHlm · h':ulluk 21 
Fabnkalar caddeıii: !\1ehmet haci Yoll.uAnnaplik,civa22 

lshınbulda büyiik p<Jsta 
hunede telğraf gişesi me
muru .Muzaffer Saöı.en 
babasını arıyor. Tafsilat ' 
almak için matbaamıza 

edi'diğinden mahalli gazete 
ile me1bureye fülnen teb
Jiğat icrasms kartlr veril
nıiı o!duğundan muhı kc· 

-

me gUnU olan 22-11- 942 takdirde H. U. \t K. nun 
&alı saat 9 zn talik edildi · 409 401 rıci makddelerini 
ğinden bu ~ündb mahktı- 1 kabul etmiş suyılocağı teb 
meye gelmesı veya knnuni Fğ makamma kaim olmak 

bir vekil gör dermesi aksi } üzere iH\n olunur. 

müracaatı. 

Neşriyat Müdürü 
Seliw Çelenk 

C.H.P. Matbaası .Antaakya 


