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ez SAYISI 2 KURUŞTUR 

Perşembe ----
Abone ••rtları ı 

Dahilde ylllıDı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 llra 
lllnların her kellnn

elnden 5 kurut alınır. 
Ocret pefindir . 

ODnO gec;en ••Yılar 
10 kuruttur 1 

Dtl'f verıtrnyazı ar ADRES ı YENlaON ·- ANTAKYA - Telefon 1:-: 45 ,Posta kutusu 24 J 

ll~iltere· ·ve Rusya toprak büt~nlüğ ·· 

, l l hukumet, 1 urkıge· Almanlaragöre 11lll harbe 'sürueek/eıımemek Karadenizsahiliil~ &n;;;-
Aınian ordusu Rusları ta 

Q1"zusunu tamamile takdir 0erı~~p 1~i~~·A. -
Alman tebliği : 

68 i .1cı Al nJn fırk.tsı 

imha edildi 
.Moskova 13 A. A. -

Tas Ajansının bildirdiğine 
göre, 08 inci Alman fırka 
sı uzun v~ ~etin _bir mu· 
Jıar~bedeıı soımı imha edtl k d • Cenubi Ukraynada Al· 

ı ;:,. . etme te ır man ve müttefik ordular, '«,k Karadeniz limanlarına çe- nıı~tir. 
tq ıye Avrupal,t bir de'lılet tarafından kilen düşmanı takip etmek 1\loskova 13 A. A. -k Q tt llz .... ~ •

1 
R T .. tedir. Kuvvetlerimiz anuda Höyter bHdmyor : 

İr..e b ~. u .. gr arsa ngt fere Ve USga Ur- c~dec0bitar· ı>ıpsurhe·t1treel•etcelerı·eı· yesa~ Almanların ce
1 

n
1
uui kUk-

' 9 e t k .. . .. raynatiaki .tazyı { ıara ·el-
a l\ııkara 

1 
U Un 1 llVef[erift:: 'IJllrdım Pd-!cekfet nasında Rus dünı,larlarınt lerııe u.ıluııı ıı.naııııu i~-

~Ust 3 A \ l muhareb~ye icbar ederJk gale ~.ilı~LıK.ları tıal{kuu..ia llı usıta 11 , : ' · ~ ngiltere büyük l~lı;isi ile Sovyet l{usya Büyük El\:İSi 10 ag",ır z,ayıata u<rratnıışlar· 
il tı urıcıye v ı-~ı . d ı.· • 1 u· ln T ta h yao . .uıcı Kaynal.dan.i.ıu ~l-
.. ~~e~ııi şuuul' . o "a etme aym meal e uırer nota vermış er ır. gı ız ııo sı- dır. Cephenin diğ~r bölge- H .• l.ı ~.ıyaulaı· uuı·aua gu • 

~l'tUI ı. ctıeste Krı ı · 11 . . . . . leriııde Alman kuvvetleri ıuuc; WUil\l,:i edılmekledir. rıı.ı""ll\ hükAunıut~ ın arıcıye ~ .ızırı tarafında.ı verılen talııııata tevfıkan müttalıid .ıl··ıQıııana tıu··cunı ederek 
ıvr "' ı n ı. 1 u ., \:uııırn IJu ecucui kaynak· 
, ~Uru. anııua Ekselansınıı.!l aşağıdaki boyanatı tebliğe monıur uu u· muvaffakı·yetleı· eı·ıe etm1• .. tıt t u y ıar,ltusvamn &.araueoı:lde-~a u lehit l( J 

JıQ~~- ~ıakkı;,~.~lık. ~ıükuıneti -~1_ontrö _mukavelesine ~dakatini te~·id ~er ve, ?.o· }erdir. kı tloııanmasıuuı uöyle IJiı· 
ıneti ·ıetıııe te\.lUY•dhıçuı,r .tecavuii ,. nıyet ve me_ talıbatı bu. lunmad.ıgmı ı_~r~{ Tayyarelerimiz dün gc- harekete wanı olacak ka· 
h\c h l\Jrk.,y01111 ey,er. Muttchıl Kraluk lıükfıınetı ve keza :::>ovyet husya Jıuku· cc Moskovanın mühim as tl.tr kuvvellı olduğunu tni· 
ltıek ~\cCi.ıııetı v' lopr.ık uütunllığüıı.:: ihtimamla ı·iuyct etmeı'Te anıadedıl'lcr. Kral· keri hedeflerini ş!ddelle tl.İl'lllCKLcllıder. 
ruPatı Ususuııua~.k~ıa 1\usya hulnlıııetı l'ürkıye hulcfimetııı~u harbe sürükleııme - hombalanıış, Şimal deni • 
1lluzaı ~Vlet la ·'r ar-.Gusuııu tunıamıle takdiı· etmekle beraber, Türkıyeye bir Av· zirn.le 19 bin tonluk üç 
~o., •1.:rette lı iru ınuan taanuz vuku bultlugru takdirde her türlü muaveııet ve İngiliz gemisi 'deııizaltıla· 
.. ht ~ u unnıatr ı 

1..:. 111ır1n 1 oa anıatle olal.>ılecekıcrdır. rmıız tarafuıdan bat•rı mış il} V\JV\ı 1\ V Jr · " 
ltıa. l;'. Jtl 1L1rı .· ' uı..ıı Oı.1t:. Ud şuour : tır. Dün gece Alman lop 

~ ~vy ~~1!la.uı:ıı111~0. ~l~lk koıuis::rimu talinıcLtına tovfıkan Sovyet lıükıirııeli na• raklarına hücum eden lıı-
1tıu<t t! hul<unı(!t aŞ<ıgı~kı l>eyaııalı tebliğe memur bulunuyorum :. giliz tayyarderinden 42 1

le ı .. 1 .lı1~bir 1 .l\ıo~ılıo mukavelesine sadakatini teyıtl eder ve Uobirazlar Jıuk· 
tı \\! tıı leca - tanesi düşürülmüştür. 

Rıı.slar 
S,\lıJLl~.:>K.l 'l'AllLl IE 
El'l'11'.L~H.1Nl .. ll'H{AJ.< 

~ıJi lVJ.{LAl{ 

.l\.loskova 14 A. A. -
l lliıl t" tı eyıeı·. -.:.. vull uiyeti ve melalıbatı bulunnıktlı!!ını Türk hükumcli-
11 v(> vvv t ~ Al an l n Suvycll tdo.ığı ; tıı~l~tı lra.y, llutunıuyeu hükumeti Ve gerek Krallık l_ıükuın.eti Türkivt• Cü_rııbu .. ri~c- mang l K ts•·ı 
~u u ı. g J _ Kıta arımız ~n u : ı.ıı ır et rl\ huko. ue ıtıtınıanıla rıayt:te anıadedırler. !:iovyet ve ıngıiız huku - l'USYADA ı~GAL E'l' l'1 
u.... •ueı. 1 nıetınııı ı b · ·ı \. -s Smo.e.ısk ve' 'eıkof ıslıka -~ ıı ... r 1\ t üeruı..,, .1. ıar .:! ırnrükıeıuııeıııek hususundaki ar:wsuııu tamam~ e r.ı 'l'Vl'HA.K ~ 

'" lu ı V\;l urk u af ,ı k \..J melıerıııde ııarbetmıştir. "' r ü nıuuv · ıyeyt: .r Avrupalı devlet tar- ınuaıı taarruz va ı l'adyo gazet<>l.!indeıı: . 
• ı. nı,. enete anıade oJacciklardır. .\. ~ Uir kaç gün evvel ::>mo 
"

1 l!l ·"Ctt~ 13 • " Almanların sovyet l{us U U~ı A..ı\.- ın,.ııız Setirınin ikinci ne.tası y k leııskı kıtuıarımız tahliye 
Ya ~~Uı1ı

1

~0tu He L, ingııız iluyuk C:tçisı, 10 ağustoata Hariciye Vekaletine le ı· yada işgal ettlıgı topra etuuştir. ll Ağustosta Ha· 
llıttı l\U ıı ~rulJcr ı;ı ·k· · hmn mesahası 850 bin bil "- ıl\~t . otu İle 1 . .,u ı ·ıncı _notayı da lukdiın eylemiştir; va lıarekeliude 4J Aıınun 

~ııı~~<tııa~1111 Ekı:;t!la~1 ~ll~tut K.rallm hukiimeti ve Sovyet Hu3ya hükunıotirıin he· kilometre murabbaı tutmak tayyaresı dö~urü1ı!ıu~tür. 
lıuku1 llt!{1 ~, 11 

19 tbşr ıı:;uııı.a tevdı ~UO!'ken Krallık kükiiıuetiue müte;tllik hususalla ladLr ki, bu miktar bugün Uızıuı kayıuınıız 35 ur. 
lııı·ı cııeul\ <!yb i{urşı ııııevvo, 939 tarihli 'furk-Hı<tiliz nıuahede:;iniıı lıiriııci ba<ldc işgal uıtmda ,bulunan Fran 

•Jır ,, ıııu 111 UllJoriı· ta· ı h··u · ·· d 0 

1 l 1 ta ·r . ı·ıct·w · l V llir <leııizallı ~emiıniz Hal· lttıı.ı \4~'ııı· 13\tuuno·ı . ._,. a 1 u unun sa ece le \'.rarı o Ul'd \'. • vsı euı ıg.nı, sanın üç ınıs i ve e.rsay ~ 
'4l\l '"& -wlkıık ....,, e ııaı ed, k · · tıkta 15 bin tonluk bir ~~ . Yapnıaa ~ 1 

. ere kesbı~eref eylermı. Ueyaııal bu ınuahede<lc muahedesile lalıdid edilen 
( •• 

11ır. ıgı gıbı, ondan mütevellıd vecibelerı de n~ tevsi no de Almanyanın iki misli Lü- Almaıı petrol gemisi batır 
~lcie/c t h ~ .:._Y_u·ı"_·H..:iğ:_w_ıd_ew_·r_. _____ m._ış_tır_. ____ _ 

tııı\tı~llt~~r11k k a sıL talebe/ eri Notalar 
~~~~ ~~~ııı.~15. J\.A..:~Plarıua ç.ağ .. ılıyor lı'\GlLTElllilJE 1 A:;IL Top at l Şl talimleri 
-..ıı '" ~ '111ıı ı.· "

1u t l ı. • KAJ{~ll \NDl ·ı d d en et d.ıı 1
1 ~· lıut. vır ~bli- a ~uelerııe Yüksek Müheıı· -s ...ı • Yarm sabah saat 8,30dan 14 e ka ar eva ·. 

ııg lflış oı~l~ ı '' \'. ÜkSek dıs okulu talebeleri ikinci Londm 14 A.A.- Bü· nıek Uzcre Antakya-~iiveydiyc yolu üzerinde 5 n~ı 
u 'lıııt081 411 ~ ' 1•ıiıı lec·ı kanıpa tlahilı.iir. buıılariu lüıı Londra gazeteleri Tiir kilometrede Orlıaniyenin garlıiııdeki nııntakuda ve cı· 
l'u Vl!•ı u 3o ~ıııpıar 1

• 
0 lla eıı ge<; 8eylUle kadar kiycvc vcrihm müşterek ı i 

, t.:ıı. <- ~ .:.\ıı ı 2J nı.. J varm<la top alış tıliıııleri y.ıpılac ıktır. Bu s.ıal :ırı ıı b 'il.! "· 
1r~11 " Cıl ur: uı·acaallan lfizınıdır. Hun lugilız - Sovyel notasım 

14 d 
b lıl hll~ıtllıı,.c'.'1Uk iki ~Ilı lan.lan ikmale kalanlar birinci sayfalann<la ve l>ii lJu mmtakada kimsenin bulunmaması azun ır: 
tı1~'4t r 

1

~1<. ll{~ktır. 1131.uev kaınplarını uirinci devrede yük başlıklarla ilan etmek 
~\:ıttı.:l 11.t\uılı!ı '~l Ve ll· yapacaklardır tediı'ler. Hu gazetelerin mu 

Uı tat Ul{\ll~rııt! YU~I.!· Aııkaradaki bütün yiik tulı:alan hülfLSalan söyledir: 1 '=~ı.: tb ler 11\lıı lcu ~k Sek okullar kampı 10 ıle '"13u notanın mütcad· 
~. g~ '1"lııı~r lıırı11ci ~~~ 3J ey HU arasında ve ça· dit tesirleri vardır. Uuıı 
~1tıı l l~ a~ . ıs v d..ırlı OrJugahta yapılacaktır. lardan en uaşlıcasJ Türki· 
'l<lllburu1~8l"ıı<L ~·1~r l~u gi~~ıer de 8 eylfıle ka- yenin Litaraflığını il~~h~. e-

~ ~"1.ıt. ll\ul'tt ~~r dur '!~uracaat etmeliilirler. derek onu harbe surukle- 1 
' '!ıp , CUat k . )'. Uksek okullardaki 1 mek istiyenlere IJüylik bir 

~ctk.uı . }ı laleueler, atış vazife- ihtardır. .Uu ihtar üzeri· 
lesıııin sıııı <.lerslf:ıre lmşladıktan ne Tüı·kiye IJ~r harp suh· 1 

sonra yupacaklardır. nesi olmaktan uı.ukl~ 

nnşl.ır. Uu nota Jıı~~!.t~r~ 
ile Husya arasında l ımcı-
ycye ait gıı:li L>ir anlaşma 
olmadığını ıspat etmekte · 
dir. ( ;eçen martta Huslar 
Türklert: karşı tJ:taraf ka
lacaklarını ilan etnıi~lerdi 
llaluulü uu nol:.l ile daha 
ileri gidilerek 'fül'ldyeye 
yardım v adetmi~lerdir. 

... 

GÖRING 
TEVKlF EDIL~lIŞ 

Londra 13 A.A.-Mos· 
kovadan gelen mallı mata 
<röre Marc'2:ılGörin<T tevkif 
b ..... "' o 
etlilere bir kampa sevke· 
dilmiş ve muavini kurşuna 
dizilmiştir. 



-.,. ... -

Asker ailelerine 
yardım kanunu 
K<ınunun mühim mail.de-

/erini aynen 
Büyük Millet Meclisin 

,.de asker ailelerine yardım 
kanununun kabul, edildiği 
ni yazmıştık. çok mühim 
hiikümleri muhtevi ı>lmı 

ve herkesi alllkadar eden 
lm kanunun bazı maddele 
rini aynen neşrediyoruz : 

l\ladde 1- Hazarda ve 
seferde 45 günden ziyade 
müddetle askerlik hıznıe 
tinde bulunanlurın muhtaç 
aıleleriııe yardım yapılır. 

llu yaı·dım askeruı hiz 
ıııele almdıgı tarihten baş 
lar, terhisini takip eden 15 
güııün lııtamıııda sona erer. 

~ladde 2- ı Yardımdan 
ıstifude için : 

a) Askerin usul veya fu. 
ruru, karısı, kız veya er 
kek kardc~i olmak, 

b) \iyecek ve sair ihti· 
)a~ları askere gidmı tara· 
fmdun lemin edilmekte bu 
luıırnuk, 

c) .l\1alıalli rayice naza· 
J'Ull idare ve i hliym;larını 
temin edecek ne kendileri 
niıı, ııe askere gldenııı ge 
çim vusıtu iruka.ıı buiun· 
manıak şarttır. 

Maddo 3 - \ardım iste 
yenlerin talepleri şehir ve 
kasabaJarda be.ediye encu· 
ıııeııleri, köylerde ihtiyar 
meclisleri taraf ıııdan tel 
kık edılerek yardm a nıulı 
taç olanların adedi, mahal 
li ra~ foe göre her bir nufu 
83 yapılacuk ayni veya nak 
di yuıdım mil,tarı ve ime 
ce nevi ve tarzı lesbit ulu 
nur. 

)'ardım miktarı, heı· 

, yerde .sker uilcJerini 
en az or.ıdak i asguı i ma 

... işet hud i it;indc, geçindi
recek dert cede olacdk tır. 

l\Ladde 4 Du yardım 
karşılığı olmak şehir ve 
J~<ısabaiarda belediye Vt~ 
meclisleri : 

a) Belediye vergi ve rn· 
simleri kaııunuııuıı ı 2 18 
ve 41 inci madctcıe:·i~de 

ı. ya1.ılı lıit.~e, keşif ve inşa 
nıuswfüır1 Jıarıı.: olmak 
iızeıc, mezkur kanuna mü:; 
lcnidcn uıınmakl.ı olan re. 
simlere yuzde 50 ye k!ıdar, 
belt>diyc hududu i~ir de is· 
tihlfik oıuıınıı elektiriklerin 
beher kıluvatın .ı bir kuruş 
~laddc 5- llelediye mec 

lisleri asi.er ailelerine yar 
dun içiıı, liyalro, si nema, 
konser bılellt ı·inc yüzde 

' 10 u.lrndar zam yapın.ığa 
salahiyetlidir. 

.Madde 7 - ~ ıı k arıd.ı 
yazılı gehrlerden h<1s1l ula 
cak miktar ihtiyaca kfifi 
gelmediği t.ıkdirde, eksik 
kulan kısım bel 'diye cı cii 
ıııeuince o ~ehir ve kasa· 

)teşredigoruz 
bada oturanlarla hükmi 
şahsiyeti haiz ticari şirket· 
lere ayni belde dahiline 
veya umümi surette ayni 
nıatruhlar üzerinde nıüker 
rer larhıyata rueyd • .uı ver 
metlen tevzi edilir. 

Bu suretle tevzi edilecek 
para, mükelleflerin u sene 
ye ait kazanç ve bina veı· 
gjleriyle lmnlar üzerinden 
alınan buhran, fcvkalfidc 
zum ve müdafaa vergHe
rı mecmuunun yüzde 25 
şinden fazla olm ıyacagı 

gibi devlet, vilayet ve be 
lcdiyelerle buıılar.ı bağlı 
ve sernuyaleriniıı eıı az 
yarıı:;ı bunlar tarafıml.uı 
temin c<liien daire ve mil 
esse~wlenleki hilıinı uııı 
memur ve müstahdemle
rin aylık maaş ve ücretle 
riııiıı de ita nıiktar!armın 

~ üı.de 1 ini ge<t8mez. ita 
mıkladurı 501ir.ıyı ge~nıi 
yen memur ve müsUıdenı. 
lerden lm y..ırdım parası 
alınmaz. 

. Ma<.lue 9- lhtiya<,; azal 
dık<;a belediyeler ve köy 
ihtiyar heyeUed Lar.ıfmdau 
bu Jmnun nıucilJiııce yurt 
tu~lara tahmil edilecek mü 
kcllef ıyeller de, ihtiyacı 
kar~ılıyacak hadlere ırca 

olunur. 
ı\laudelO-llu kanunun 

latui kalmdan mücevellit 
muunıeleicr dolayısiıe tdıı 

zinı ulunac..ık l>i.cümJe ev 
rak ve. alfik,ıhiar laraf111 
dan vukuuulacak lıertüdü 
müracaat ve ilira.ılar l>il · 
cümle reı:;.nıler, lıar~lur ve 
kaydiyelerdeıı muaftır. 

\1ac.ide 11- Mulıtaı; as 
ker ailelerine yapılacak 

yur<lııııa, belediye ve husu 
::si iuarder uir scııe eveiki 
uukdI tahsilat yekfüıunuıı 
azami yiizUc ikisi nisbetin 
de iştirake rn ecburdudar. 

llu paruL.ır asker ailela 
rine yardımdan başka iş· 

lere ve makı:;atlara sarfotu 
ııaıııaz. Senesi i<;inde sar· 
fedilmiyen paı·a ıar erte.si 
sene l>üt~lf- rinde ayni fos· 
la varidat kay<ledilerck 
ayni hizmete lahsisen sar· 
folunur. • 

~la<lJe 13 ...:...Bu kanu· 
nun 4 iiııcü nıad<lesiude 
belc<lıvelercc lahsili emval 
kanummu göre tahsil edi· 
leceği göstcri1miş olan pl 
rnların tahsili emrinde i 
cabeducck haciz ve lıup;s 

kararı Bele<lıye Encünwıı· 1 

leriı•oo verilir. llaci:t. ka·. ı 
rurları Beleuiydercc, ha· 
pi~. k~~raı'laı·ı . c~imlıuriyet 

1 
mudtlt:ıwnunıılerııı~ infaz 
olunW'. 

, 
T.H.K. Balosu 
Mevsirniıı en kibar,eı, ne 
zih v e e n' eğlenceli ha/o, 

su olacııkltr 
Zafer hayranıma rastlıyan 30 ağustos cumartesi 

günü akşamı Türk llav.l Kurumu .\lenfaatiııe verile 
cek o~an balo mevs'min en kibar, cıı nezih ve en eğ 
lenceh balosu olacaktır. Bu baloya gilrııekle hem çuk 
eğ\t'nceli bir gece ğeçirmiş ve hem de hava kuvvet
lerimize yardım etmiş olacaksmız. Fırsatı kaçırmayı 
mz. B leller yakında satışa çıkarılacaktır. 

Vilayetimizde 
BJll ISKAN :\1EJ1Ul{LU 

(;ü KU!tlJLUU 
Sıhhat ve içtimai ın a 

venet müdürlüğüne bağlı 
olarak Vilayetimizde lıir 
lsk<ln memurluğu ihdas 
edilmiştir. Kadrosu Vilftyc 
te gönderilen bu makam 
iı;:n yakında lıir memur 
tayincdilecttk ve derhal işe 
lıaşhyacakltr. 

Fransarıın 
fl iller i: 
Daılan 

ll GlLlZ MATl3UATl 
FK\~S..\UAN ARTIK 0-

~llT KES'.\JIŞTlll 
Londfa 13 A.A.- ln

f{iliz · matbuatı Fransmk 
cereyan eden hadisder, 
\Iar('.ş:ıl Petenin uulku, ve 
Amiral Darlana verilen 
geniş saH\hiyetten sonra 
Fransayı artık llerliııc ta 
nıarnile muti lıir devlet 
hııJinde gömıeklcdirlcr. 

Gazetelerin bu husustaki 
rnütalc:ı hülas"lları şud Jr: 

"Fransa <liin akşam· 

danl>eri artık laın,unile 

Nazi ulr.nuştur. Bu yeni 
Nazilerin Bitleri Amiral 
Darlan, llindeııl>urgu da 
Mareşal pelt>ııdir. Fakat 
Amiral Darlaııın bülliıı sa 
lahiyetleri nefsinde cemc· 
derck Haşkumantlaıılığı da 
alması, yakında Gencl'al 
Veyguııdla arusııun a~ıl

masına sebep ol, caktır.,, 
llU~L\NYA~l~ ZA YlA 

Tı llAKKlNDA 
Bükreş 13 A. A. -

lladur Ajanı:;ı bildidyuı· : 
Tass Ajaıısumı Humen 

zıyıatı ve HuıııeıılerJe A ı 
m anlar arasında lıfüliseler 
çık<lığına dair olan haberi 
h:ıklmıda lluıııen siyasi 
nıelıafili şu kcınaati izhar 
elrıı~~liı· : ~imdi hüliiıı Ho 
uıeı1 ıu illeti Bo .~evizrne 
kar~ı u~·ılaıı m Licaddcye 
·• ınuk.ıddes harp ,, ismi· 
ni vcrm ışlir. Ve bu lıurui 
LıiitUıı mıllet tasvip ctrnc:k 
l~ir. Hurııeıı :t..ıyıatına ge 
lıııce, h~r Jıalu.:: Sovyel 
erkiim hrırlıiyesı lıu uyuı

tı kendi :t.ayıatlurile karış· 

tırmı~tır. 

Denzin fevki
f inden sonra 

lNG1L1Z - FHAı\SIZ 
~IÜP.ASl~BATI BlHAZ 
DAHA Gtı:HGI Ll~~TI 
Vişi 13 A. J\. -

lJ. ı'\. u. Ajansı bildiriyor: 
Fransız salahiyettar ma . 
kanılarından öğrenildiğine 
göre salJık Sunye Ho -Ko 
miseri General Denlzin en 
lerue edilmesi ve bu husus 
ta ypılan lngiliz propagaıı 
<lru;ı hakkıncıa Fransa hü· 
kfımetı vaziyet alınuktadır. 
Lundm radyosu ~uriyede· 
ki Vişı kuvvetlerini kendi 
s1lfı.h ar lrnda~ları ol.mı!{ 

_tanıdıkrnrıuu.ııı duıuyı bun 
ıara ııez11ret etmcdıKler.ııı 

l>üdırmı~cır . 
Aym saıUııiyetlaı· malı 

fitler~ gore, ı· raıısadai-\i 
lııgıliz harp esirıen .::>uriye 
nı utarckesı iıi'..Crme dcrlıaı 
scrues. l.Jıralwrm~nr. Ve 
bun.ar hı.en ~urıyeye av· 
dcc etmek iiwre l>uluııı..ı 

yurlar. 

lLAi~ 
Autal\'.:yanık :;ımıköy na 

hıyt.::S u • .ı ı urlarıllo ıwyu· 

ııuu u:ıLuz mevKılULlc ~.ır

kaıı :;teyu 1\11 l"ıl'Jp zcy· 
tınııgı, ccııutJtıı ı~nıııeu ~.t· 

luı uırıası.e 1:;, uJıu ı\.J 

:t.eyluliıgt, g.ıl'l)CU •Hl J\l>· 

IJas wyuu.ıgı, ~ırııa1e11 La· 
l'lK tJe llldllUUL Ve ··>ili 
koyue ı\yıı.1..1u .. 1 uı ... vKıı .. • 
Ue .;ıarkaıı uaııııu, vurucu 
ı\llUh::Ll, ;ııııı,.ueH Ut:ı·~, l..t! 

ııuooıı yvı J.c 111.ılıuuL Jıü 

lUL a 1.eyıınug111 ldpU 8.C •• 
1111 .lt! ırny 1llat'l.ıU l~..tUUf 

e<.111 nıeuıguıtlcH Uaııyuıu 

ıwyuııucu HU::;t;yuı ugıu .. 
~amu ~el~Ul\'.: un uledeııuc 
l'ı uutleı t..ı~.trruf ve ltmıd 
ıuKuııuc oıuuguuuaıı oaJı· 

ı>ıJ.c 1.)1.) :sayıu hauun hu 
h:uuHcnııc gorc ytM.lhm uu 
rıııuu LC.::iCJll [UICıJ.ild HldO· 
111 llleZKUr gayn IlltfüKUl· 

lcrın cdıetı aıuıyetı ve ııu 
kulrn lo.lSurı·uuyelJeı·wm 
~elini( ve wııırn.ı::1 u;w 
l),~,~'11 L.ır.ııınl1c: malı.Lı· 

ıınc ıııeıııuı· gu.uJerucccg-111 

lleıı lJu yc:nerl1e ııaı·ıcen 

l.>ıı· uyu, Hal{ ıdtlıa:sı.uıa 

bu.uıı.ınıar var.s..ı etıcrnuo 

l~ı ~.mlJcıı~rle uırıııuc mel· 
lı:.uı· guııt.ien evv~l .\.ııtaKj'd 

lctpu ~ıcıı iutıafızhgııı.ı ve 
yaıı~t L tlıkıı·at günü uı..t • 
tıallıııJ.e buluııac..tl{ mcmu· 

ra mürucautlcri ilan olu· 
llW'. --------------------


