
aşe t 
• a o s o 

maddelerinin/ iatı ve 
· ~~~~~ı s~rbe t b1rakılıgo!__ 

fl'ladd ışlerı ve su başı teşkilatı kaldırıldı-Gida el . . f· 
lic ennın ıafrnı belediyeler tayin edecek 

karet Vekilimiz h"k" r 1 -
1 rtıı~ın k d' .h . u ume ın a dığı bu yeni kararlar karşısında hal-

en 
1 1 tıyacını temin için tehalük göstermiyerek sabırlı 

lıcoret v . . olmasır.ı tavsiye etmektedir 
r ~ h ekılımiz Dok ,, l.u d 1 

t~d,. ~ Cet Uz d·· k • n aş Hra aşılamalldır. emin oldJğunu, her hllngi "Oda . uu ıı Şam 2 R .. 
t k Çıftçilere ı · b - ... esmı ve bususi bir buhranın doğınnsma 

Ü.ı' t 0tıuşrna uta 811 müesseler de fiat [serbest meydan vermiyecqklerini 
• < Or ll 1 Ydpnııştır. oldu d" . 
tııı h·· : IÇt·t Uz, çift ·i- ıye yıllık 1htiyaçla umduğunu, çünkü bunun 

~'kla Lıkunıete b ,1 <; rııu hemen temin içiıı le· zararının yalnız meml~ke· 
tı ın·k orçan- h ı··k ·· d ·1 k d"l · d d . lestir 1 dan bir arı ön- ~. u. ~o~termemr-Jidiı·.Çün le eğt en l erme e o 

<l!Jl• bn ederek sıkıntı k~ ~ır ıkı ay sonra istP.diği kunac'lğını, g-ıyri meşru 
11
r ,, 1 ulunan yurdun d. butuıı maddeleri daha ko· para kazaıımok yoluna sa-

.ıı tler· ı ı. l d 1 fi t k ~~atı ıne gönderil~ıe· ~~ve aha ucuzd mal ede pan arın ga e uy ·usun-
h lı~? etrııelerini İS· bılırler. Bu itibarla nıües- dno uyanmalaıı gerektiği 
~ e soıterine ş·· 

1 
se dııre edenle .. de sulıırlı ni söylemiş ve h~r işte o'-

elıniştir· oy • olmalıdırlar .. , duğu bu işte de halkın hü-
r lUkonıcti . . . Hundan sonra sözü t .. - J ln1metle iş birliği yupaca· 

~ laetıı bir H 8
1

~ zır. ul~ı- c· rlere getiren Tıcaret ve ğıııdan emin bulunduğunu 
I Yet l ıarnaıne ıle 1 .,. . b l . t· at !lŞe teşl<"I~ . oıınıız,onlurın zekfilnnnd eya.· tj mış ır. 
tı~ lllürak ı utı ı ll T' an 
~~ 1 kcııcıır~% komisyonla ~caref Vekaletinin tebligv i 
lır ~llıaıar ış, Yer yer el A 
1 • Uutu a .. da son verihniı::ı d' ~k~ra 24 A.A.- Ticaret Vekaletinden tebliğ e 
ıı~r ngıd " ılııııştır. 

·~ ıau u tııaddeleri-
th,. - arını bu d 1 - Fi .. .. k b k . 1 • l l • ~ v~l b . ll .ırı sourn . ~ el. nıura a e omısyon arı le ıeyet en 

o\>\>eı~ t~ ıı~tıgıoıız gibi Vıtaydt!.erdeki laşe teşkililtı -kuldmlnııştır. 
a ~ldı sbıt edılerı fınt un 2 - I• ıat ~1ürakube Komisyonlarının bundan önce 
l· 8ıZ<l:ı~or~z. her nevi gıda maddeleri üzc.r"adeki hükmü kaldırıl-
~11 ll.ıUhıın u ışleri.yapl.iicak ~ıştt~. Satışlar serbasi olacuk ancak gıda muddeleri-
r: ki, butıı teşekkül var- 1110 fıulmı rnUrakıtbe l:akkı lıeJediyeluce latbik ve 
q1

1 <!.geri l~rıu biri beledi- kontrol edılecektir. 
t~~· lier •ki'~ret adalan- 3- Subaşı teşkilatı kaldırılmış ve yerine tahmin 
ı~l Ve ((aıaıı u.Şek~ü tic11- hE:yetleri konmuştur. • 
~ı.. ~~ı 01 ç •~le ruıde tec ·~~--Ellliarilİl._ ___ liiE:31-llllımill--ııır.zu. 
b l(kııui cı1 Z,tltardan mut L 
~t 'rok r;~'ıenııekete karş~ O Zan ZQ' -'er1·n ı·n 
,,cık ı uı esuliyethıl'le d J ı 
. ~ı uıı Urk ct e 20 
~Q karatıura aşlurın.ula ı·ncı·gıldo··nu··mu·· ~ı. et ıe4bet . Yüu.le 90 

'<I(! ı. il Ve · 
~ cıl'ilır U Y~rınde D 

t._,4 ~ete.k· UU)uı·u yurdun ün bütün yurtta Samı'm"ı tıct ı ı. ırsc 1 JZt.ı.rulu kn ve 

kutla nd, 
vız 1 u• 

t ııa~u itib~~ alacuğız. içten fezahürlele 
t4 ~tı a ii sa~ 111 hc.tlkı 
~cı Oı ~utŞugıdı.1hi husm~la 

S!ı.;ı r.ca etıne.erıni l>ıl-
l edıyoruz. 

~t.tı11rı ..... ·l~ctlk ıuuvukkat b" 
~ti 'Çııı v . . ır 

tı ile b e bıllıussu her 
~ • r est b 

qıllla d ırakıldıO-ı 
ı. llaı h o 

~ "ııcıııı l .ıeı· augı bıı· 
'J lf'trn enıın içi leh ılUk 

<.ti sıneli 
l 1dır. B .ve s bırlı ol 
~<:lu ı. u fıkri herkes 

tleııd· · 
ısıne sonra va-

verilmiştir. Konferanstan 
sonra lıalko Tem.iil kolu 
tarafıadan "Çiirük Merdi
ven pıyesi temsil edi mişlir 

Bütün l iirk yurdu dun 
Mı~li Şef lnönünün Türl{ 
nııllehne en biıyük nrma
ğ~nı olan "Lozan,, ~ulhü· 
nün 20 ine= "tldö .. . • • .ı uurnunti 
ıçten ve c1nda 1 t z ıhü .. - Lozan günü şehrimi1.de 
lerle kutlamıştır. o'dugu gıbi, lskenderuıı 

Bu' rnünusrbı:otJ~ dün Kırıkhan, lleylıaniyo, Yay 
akş ... m Halk vimizdı• bir ludağ -v Dö ·tyol Hulkev· 
toplantı tertıp edılmiş ve leriude kutlanmış ve bu 
u~ ~nu lu günun yüc Ön. l miınasebetle nutuklar söy 
ınır.ı anlatan bir konferans lenmiştir. 

Cumartesi 
f. be f' ş111rU"rı ı 

Ocıhllde yıllıfh 5 ıir 
Yıısb r.r.ı mtımloı otlor ... 

8 lira 

llAnl .. rın her kelim•· 
sinden 5 kuruş lınır 

Ucret peşindir . -
0 fol geç an ;sayı&BP-. 

10 kU1'1JJJtur 

t 
1 

Milli ef l önü 
Yurt gezilerine tekrar çikhlar 
Ankara 2SA A.- Mil 

1 

li Ştıfüııiz Ciimhurreisi b 
mel lnöııü memleket \oda-

1 lıilindeki s"ynhatlerine 1s 

t 
tanbul istikametinde de· 
vum etmek iizere dü al · 

\ şum Jıusust trenle Ankura 
dan hareket eylemişlerdir. 

Mısırda muhalefet 
Partisi 

Kahin~ 24 A.A.- Ga
çenlerda Vert Pdrtisinden 
Çlkarılan Mükerrem Paşa 

26 mebu:>I , birleşerek Ptlr 
Hlrnentoda bir muhalefet 
Pı.rlisinin başına geçmiş-

Milli Ş f ist ıqyonılıı Bliyilk 
Millet Meclisi Heis;. Başv~ 
kil, Mareşal Fevzi Çuk
mak, Vekiller, Mebush .. r, 
genPraller ve diğer erkılıı 
tarnf ından hararet' e uğur· 

lrtnmışl ırdır. 

Bulgaristand 3 idamlar 
Sofya 24 A.A.- Sofy., 

harp divanmda Komünist 
terin muhakemesi sonu er 
miş ve 21 Komünist idam 
cezl:lsına çarpılarak 21 i- • 
de beraet etmiştir. 

tir. 

f"lüstahs;llerin dikkat nazarına 
V:layet makamından 
1- Çiftçi mahsulleriHdeıı muayyen bir nisbalin hü 

kürnetçe borçlandırm ı suretile satın alıamaSfl'a •ctuir 
17-7 -942 terih ve 365,366 sayılı Koordinasyon 
kararlarına istinaden Vılayetiıuizin Antakya, İskende
run, Dörtyol, Hııssa, Kırıkhan ve yayladağı kazaları 
mıntalarmdaki bütün köyler ve kasabalar için Akdarı 
ve Mısır darısı mahsullerinin teslim tarihinin HO· 

nu 10 eylQI olarak tespit ve tayin edildiğini Ticaret 
Vekili namına ilan elerim. 

2 - Bu tarihe kadar teslim edilecek bu cins hubu 
bat fiatlnrt yukarıda numaralan kaydedilen kamrna
melere göre ödenecektir. Bu bırihi geçirenlerin mah
sulleri bu tarihten itibaren yirmi gün içinde yarı t'iat 
la ahaııcaktır. 

(30-Eyl0.1-942 tarihine kadar)bo·ctmG bıt tarih-
• ten s(rnra da öj~rniyenlcri ı h:>rç ırı b~ :ı~ıs· ı u'ıııac1k 

tır. 

* * * 
Vılayet makamır dan: 
1 - Çıftçı m ıhs'tlle. indt>n ınu •yven bir nisbclin 

lıükO. netÇt' borçlııodırm~ sun::lil.. s~h ı alııırn~sına 
dair 17, 7 942 tuilı V.! 365 ve 366 sııyth Koordinas 
yon lrnrarlarıaın istiııuden Vilily tim.ızın Antakya. fsken 
derun, Dörtyol, Hassa, Kmkhlllı ve ) aylJdağı kı:ıı..a
Jarı nııntakalarınd:ıkı bütün köyler ve:kesabalar için 
buğday, arpcı, yulaf, ç lvdar ve mahlfü mahsu\eıfain 
tesliın tcıribi sonu 15 ağustos 942 olarak to bit 
~ ii' li.{.·ıi Vd •J cins m ıhsül eriuJYuyla ağı kazusı 
için 25 8 942 olarak tayin edıldiğiai Tıcaret V c kili 
adına 'ih~n ederim. 

2 - B·1 t;ır!he kadar .. teslim ,edilecek bu cins hu 
bub::ıt fiatlnrJ yukarıda numaraları kaydedilE.'n karar
na nal ~r ·. gö"e ödenecektir. Hu tarihi g~çirenlerin 
mahsulleri bu tarihten itibnreo yirıoi giiu ı<;inde yarı 
fiatla alınacaktır. (5, Ey ul 942 taı ihin ~ kadar) borcunu 
bu tarihten sonra ödemiyer.lerin borçları bedelsiz alı· 
D C11lclır. 

Vall Ş~fik Hefık: Soyer 



~ayfa- '1-· 

Hatay yüzme mü
sabakaları 

Rosto/! 
Almanlar ta- l 
rafuıdan zap-

ca~ 
Yiyecek ve yakacak alı 118 fi , 

Hatay Gümrük f'ıluhafaza T aburU satıt1 ~ 
Komisyonundan 
l'ahmini muvakkat 

Dün iskenderunda çok gü .. 
zel bir törenle yapıldı 

Valimiz Şefik Soyerin veciz ve heyecanlı bir 
nutkile başlayan müsabakalar çok iyi oldu 

ve takım itibar!le Seyhan birinci, Ha
tay ikinci, lçel üçüncü geldiler 

ıskenderun 25 (hususi) Mehmet, Halaydan Yunus, 
Hatay. Seyhan, lçe? ve lçelden Hakkı, 100 mP.tre 

l rfo böl6eleri ~porcuları· kurbağalamada lçeldeu l\lu 
nm iştirakiie Hatay yüz· Laffer, S-•yhandan \luhar· 
nıe müsabakası dün saat rem, Halaydan ls cender, 
17 de y11pılmışlır. Törene 400 metre serbest Hatuy-
lstikHll marşile başlanmış dan lsmuil, Seyhandan Mu 
ve denize atılan bir çe- zaffer, lçeldee Necati sıra 

ile birinci, ikinci, üçüncü 
Jenkle dneiz şehitlerimizin 
hatırası ta1iz edittlikten 
sonra Sayın Valimiz Şefik 
Soyer çok heyecanlı ve ve 
ciz bir hitabe ile su spor
larının ve denizciliğin e
hemmiyetine işaret eyle· 
miş ve gençlerımize mL· 
vaffa~ıiyetler dil~inde bu· 
lunmuştur. Törende baş· 

gelmişte ruir. 
Türk b yrak yarışın-

da Seyhaddan Mahmut 
Gültekin, Hata~'dan Yu
nus. t.;rfod.ın Müslim. Mus 
tafıt, Abdurrahman sıra 
ile birinci. ikinci, üçüncü 
gelmişlerdir. 

.Federasyonun şildi ve 
bayrağı Seylıana verllm iş, 
Jiğer derece alanlar da 
ikramiyeler ve madalyu
larlu taltif olunmuşlardır. 
Hediye ve mükafatlar Va· 
limiz ~ fık Soyer turafır.· 

ta Tuğgnnernlimiz Saym 
Şükrü Kanatlı oldıığu hal· 
de askeri ve mülki bin
lerce spor seven halk 
hazır bulunmakta idi. Ya
rışlarc' a takım itibarile 
63 puvanla Seyhan birir
c;, 45 puavnla Hatay 
ikinci, 36 puvanla İçel 
üçüncü gelmişlerdir. 

\ dan sporcu\arll bizzat ve· 
1 riln iştir. 

Yarışlardan t-;onra Bele 
diye tarafından lh~kevin· 
de bir çtıy z'yifeti veril· 
miş ve bu ziyafette s1yın 
Valimiz Şefik Soyere 
g 0 nçlerimizi irşat edici söz 
ler söylemiştir. 

Ferdi nelicelere göre, 
yüz metre serb<•st yüzme· 
de lçeld~n Mehmet, ~y
handan Halil, Urftıdan Al> 
durrahman, 100 metre sır
tüstü yüzmed.., Sryhaadan ı ------ve müıtefıklerımiz zafer 

Eden 
Yeni bir nu· 
tuk.söyliyeı ek 
İngiltere ile mütte 
fiklerinin sonuna 
kadar mücadeleye 

devam edeceğini 
bildirdi 

le neticey.:: v:ırıncıya ka· 
dar savaşa devam edece~iz 
Zorbaidr, insanlığa yeni· 
bir ffenalık yapamıyac11k 
bir hnle gelinciye veyahut 
sililhsız kahncıy:ı kadaı· çu 
pışacıığız. Uıırbarcıı hare· 
keller hedeftt>rine v..ısıl 
olamıyacaktır. Geçici mu
vaffakiyetsiz'ikler rı uka
vemet azmimizi çelikleştir· 
mektedir. Zder için ol-
duğu gibi zaforden sonra 
:oüttefiklerimiz'e birlikte 

Londra 24A.A.- Hari çalışacağız. 
ciye Nıı ... ırı Eden ~avaş Barbarca mücadelenin 

tedildi 
Büyük bir Alınan 
taarruzu beklen
mekte ve Stalin
grad çevresinde 
Rus mukave neti
nin uzun sürmiye
ceği tahmın edil-

mektedir 
Ankara 24 (Radyo ga 

zetesi) Kafkasyanın ~iriş 
kapısını teşkil eden llos· 
tof şehrininAlman kıtaları 
tarafından işgal edildiği 
hildirilmektedir. Hostof 
500 bin nüfuslu büyük 
bir şehirdir ve Kafkasya· 
doki petrol kuyularından 
çıkan petrol boruları bu 
şehirden :geçerek Dnnetı 
havzusma doğru uzmır. 

Şehirde savaş v~ zıraat 
malzemt'S; yapan büyük 
fabri!calar vardır. ü.ıeınli 
demiryollarının geçtiği bir 
!Ilerkez ollin bu şehir ge
çen yıl Almanlar taraİın
daı t işgal eğilmiş ve kış 
taarruzuna kadar muhafa 
za ~dilerek bilahare boşal 
tılmıştı. 

l)'ğer teraftan Almen· 
lar ilk defa olarak Stali· 
nograd yalm1larında Rus 
ordularının sert mü<lafaa· 
sile ke. şılaşmışlardır. Rus 
larınırı v'ulgırnıo yakınla 
rında bu mukavenıt le 
kar.ır v~rdıklen anı aşılı· 
yor. 

Fakat bu mukaveme· 
tin uzun müddet devam 
etmesi çok müşküldür. 
Şımdi Hoı:ıtoftaıı sonra Al 
manların bütün hızlarıle 

bu istikamete yüklenmele 
rıni bekleIDek lazımdır. 
Bir hafta veya Q!l güne 
kadar Alman piyade bir
liklerinin burada büyük 
bir taarruza geçmeleri rnuh 
temeldir. 

Mısırda meydan savaşı 
ba~lıyah heniiz iki glino!
uu. Hu müddet ıçıııde 
Müttef ıkleriu ka~andığı 
muvaffakıyetin d~recesı 

hakkında henüz bir haller 
yoktur. F a k a t 

tan sonra barışın yeniden ortudan kalkması için bü-
bozulmaması için Ameri- tün dünya uyanmıştır. Dev 
ka ile lngiterenin şimd:- letler 1rk ve nillet farkı 

cesaret bulan Mareşı>l 
Homwelin bunc3 fodakdr· 
lıklarla kal'.andığı rnuvaf-

ye kadar tedbirler aldığı- \ gözetme.~~~zin •hep bera-
111 söylemiş ve dem:ştirki: berce yı ruvorlar. 

"- Mücddele bu im . llüy.ilk miktarda ~n;ıe 
. ~ . rıkan sıhlhlı kuvvetlerınııı 

~n kızgın devres_ı~e gtrmış lngiltcreye geldiği bu sı· 
•ır. Mısırda lniı\ız ord~- rada biz Amerika ile ye 
ları düşmanla devamlı hır ni bir arkadaşlık· kuruyo· 
surette göğüs göğüse çar- yoruz.Bu kardeşl'ğin isıik 
pıtmaıktadır. Bundan ~son- bali logilterenin ilinde du 
ra da dttvam edecektir.Rus bulunuyor. 

==~~~~=-::~~=--==-

la r topraklarını Nazilerin Neşriylit Muduru 
Ustun kuvvetine karşı a- Selim Çelenk 

zimle müdafaa ediyorlar. C.H.P. Matbaası Antaky, 1 
Mücadele ister GONDOZde Buakşam 
uzun iater kısa sürsUn biz Lorel -Hardi 1914 savaşmd .. 

fakiyetlerden sonra ele g~ 
çırdığı toprakları kolöY KO 
ıay vereceğıııe ıhtiw~l ve 
rılmemel!tedir. Rom melin 
önemli takviye katalıırl 
almış olduğu ve loııiliz C' 

taarruzundan sonra mısıra 
karşı bir taarruza geçmesi 
ihtımal dahilindedir. Bu 
itibarla, logı !izlerin Mısır 
ua ve bir müddet ıçin 

ruuvaffakiyetlerini bekle
memek gerektir. 

miktaı ı. tutan. tt-ınin ıtı. ..00 ft t 11 
Cinsi Kilo Liıa. Lira. lhnl gu nıı s" 
Koyun eti39JCO 4l900 3218 4-8-942 

5
' 

Sı~tr vo ıa 11 
erkeç ke· Jı gaal tl 
çi eti 39030 195'JO 1463 4-8·942 ~t\'sıııtl·1 
Odcn 933000 17727 133) 5 8 942 ~a ·saat 
Kuru ot.22~000 19800 1485 5-8-942 t;ar· 
(Tel balyah)(dökme balinde 
olursa beher kilosunun mu· 
ham 11en fiatı (7) kuruştur.) 
Saman 171000 9405 706 
(dö yme)(Ualya halinda bt-her 

l t ı 
Sil 

6-8-942 per 

ki'osunıın muhammen fiatı· j 
(7) kuruştur.) .. kııla~fll 

1-Yukarıtla cins ve mi~turı yazıll •brı! eı.~ 1 
oP 

ceek ve ~akacak muudesı kapalı Zır l{Oftlı:if 
konulmuştur. Eksiltme tabur s..ıtın aıcnıı • 
da yııpılacaktır. .118t ıtı1 
2-Tahmiui tutarları vtı muvaldrnl. teı11~1rıd~..ı\lf 

larile eksfümeııin gün ve saatleri .ıuı 3ldll .ıor" 
rilrniştir. Şartnameleri hergün koınısyoıı t 
lir. bir sı'oı 

3-lsteklilerin ihale gün ve sa9.tin~8110113 -1df 
ve\ine kadar teklif mektuplarını konııs.Y i(aııooı ~ 

4- -Kuru ot ve sıunana ait bilcü~le llıt ıı>" 
ve vergil~rlet a ahhüdü i 1fıısırıd rn mut~ve ih1l6 ,O 
ve sair ın .ıs raflar lt'Vsik edılmc:k ş ırtıle rafıod0 
üzerinden müteahh;dıne: ayrıca tabor ta25 ....... 3 
neceği. 16-20- ,0et 

1 L A N ı (lOJ?) ura k•ibi' 
i edilen 4 od~ir b• 

skeıı ieruıı lcrd Mernurlu· hır mutbııh •. 51tı1JI ,,J 
ğundau : ele':<:trik te:· kla _...,. 

Yeni:sehir mahallesin- üzeri toP· a b~sf 
B 

aıutbll. 
den ölü Antuvan enna havuz ".e ııo' 
oguUarı Mişel ve Hanna kiremtlı ve·~er bl' 
ve kızları Burcu ve .Mari · ri uı;muŞ ~dıg ir6fl 
nirı şayıan mutasarrıf ol· eş~arı ınu5~tl fıde' 
dukları lskenderunun 2 in- ba'ıçeyi ihlı d,J' 
ci mıntakasında kain MM. oıikl3~1~o' -
47-48-270-2J6·268 Parsel 19.8.942 tarl~ ,,;. 

1 çarşacnbn gil"ilııid" nuın:ıra'ı gıyrı mc:nlrnllor 
ile Nerg zlik ki\yünde ka· 
in 60 parsel numaralı gdy 
rı menkulün taksimi ırn 
bil v~ınadığından satılmak 
suretile şuyuunun izal sine 
sulh mahkeııı~since kurur 
veri miş olduğı:ınd rn bun· 
ların 47 numaran gayri 
menkul, gen~ bır oJa ve 
ars.ıyı havı 1853 1\1. \l. 
miktarında ev olup mu
hammen kıyaıeti-(190J)ııra 
ve 43 nuınıırall gayriruen· 
kul, k~z ı 3 olta oır mut· 
pak bir koridor bir abtes
haııe ve öuünôe ku<_:ülc b.r 

J den 12 Y:rtı'Ol 
1 ınizde açık ın&JtJ'd' 

l 
tılacuğı ve 15 jO 

taraı;ayt havi 93 M.~ı. miK 
terıııda kilgır bır ev olup 
muhammen kıyrnell tHUJ) 
lira ve 270 numar.ıh gdy· 
ri menkul birbirine rııut
tasil ve heyeti unıurnıyc:sı 
166 M.M. mikdarınd.ı ill; 
dükkan olup mubamnıeu 
kıymed tıOJJ) ıira ve 16:> 

\ ııumaralı gdyriaıenkul ke· 

\ 

z.ı oırl>ıriue muttasıl ve 
59 M.M. miktarında üç 
dlikkau olup muh.unen 

\ kıymeti (15lJJ) lira ve~268 
numaralı ~ayn ııı~ııkul yı· 

n~ birbirlerıne mutlasıl 
ve 77 ı\1 .. \1. ınıkddrmda 
ikı dükkan olup muhaın· 
men kıymeti (1400) lıra 
ve 60 ı o:lu gııyrunenkul, 
Nergizıik köyünde kciiıı 
ve heyeti uwuwiyesine 

metlerin ~ 0 1' -
şartıyle eol.f0 

fe 
. h .. ıo "' 

uzerıue ı ... dil' .. 
l>c\del eld~ 6 ,,ıtl' 
dırde en so~ ~l-
bh .. d · oıı"' oı• a u u ede 

tiyle ml ıa'f ,eıı 
temdıt ed

116 ıı oll 
gün yapııac::ı qıJ 
artllrrnııd 1 bl~ 
nm uzc::rıııe rttJP'.'...ı 
l>u baptaki aıt•'i!J 

· ı"'ll mesınin 1 ı; eSiıl 
baren tıer~ (IJİ~ 
si içia dcııre uı 
lundurul~11~eO~ 
ı:şbu gayrı " iD"~ 
rınde bir ~~,.~• 
!erin ııa~ iÇ~ 
ren 15 guo 1t 
dııı arını ısP t 

sl> 
evrakı fl1

1 ıı>tl 
bırlıkte rı ı 
ıuür.ıc ıatlll ııl' 
si halde 11~ t ()i 

..,cillı ite sdığ~' 
kalıhırlıı 
~utış be:dell oı'' 
dao ııariÇ ol'"' 
ve ta!ıp ola attf 
gün ve ~.1) 
kıycncılıO ,,.ııg 
tiade p&Y blJ ı 
ka roeklll 11' 
yetimize Ol 
olunur. 


