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V af imiz Suriqede l1Al"1anlara göre,1111' _Rusla_ ra göre 1 llin-gilizlere gör 
A.. k YENi BIH KABiNE KU 
le~l urada Veka- HULDU K• f h 10 .. d 45 R ~ 'etıı: temasa Şam 23 A. A. - Ye- ıye ar gun e flSgU mag. 
n"ır ba_şl .• 1dı ni Suriye kabinesi Hasan b. . b. bin Alman lup ta olsa za 

1 Haşiminin riyasetinde •te• larıbu\ ay ızmli olarak S· şekkill eylemiştir. Başve. ının ı.. o··ıdu·· fer kozanı-
lbiz ş·~ gitmiş olan Vali· k ~ ukru ök - . ~n ayni zamanda Maliye 
'lvelk· '· mensuerın Vezaretini de Uzerine al J ROMANYA, ORDULARl /acak 

di&i ~ gUn Ankaraya gel b l ktadı 1'1 · ançosu NIN YARISlıNI KAYDE"'1'"I'1 
lllekt~~karadan bildiril- mış u unma r. a ah- LENlNGRAT VE ODESA 

DÜŞMEDI-RUSLAR \f U 
KA VEMET EDIYUll 
Moskova 23A.A. -Röy 

ter aiansı bildiriyor: Bir 

"'-llt. ye Vezaretine Zeki Hatip, 
380 

· . Moskova 23A.A.-Resmt 
~ Yulirniz s··k . lfariciyeye Faiz Huri, Da· 0001 e Sl r tebliğ :Kıtalarımız Jün bü· 
llkar o menstier h'l" Bedi ~(! Viı~da _kaldığı müddet- ı ıyeye · Halil, Maari 2lOO Hin gün ve gece cephe bo 

Q'•işI Yetınıizi aldkadarle fe Fevzi Atasl, Milli mUda f Op yunca şiddetli muharebe 
\'(!knıer hakkındn alO.ka<lıır faaya Abdülgaffar Atraş 570 tank ye devam etmişlerdir. 
~e etıt!rle temas edecek Paşa,lktisada ~lehmet A· Moskova 23 A.A. -
lıt ~~adan tekrar lstanbu ziz, Nufıuya ;\lilnUr Abbas, Berlin 23 A.A.- Al- Rus istihbarat Ajansı bil-
<4:utıi nbe~~k mezuniyet müd iaşeye Hikmet Haraki ta mun tebliği : diriyor: lımen gölü civa-
~hri _ ıtırdikten sonra yinRedilmişlerciir. Kiyefin şark bölgesin- rında son 10 günden beri 
1ıııııı....:llııze d·· . u ~ El . . bel onecektır. ~ ÇlSl de sıkıştırılmış ohm Rus devam eden muhare er· 
f • d • k • ordularının imhası süratle de Almanlar 45 bin ölü 
Ht:.llOn Papen ıgor l : devam etmektedir. Birçok vermişlerdir. Yalnız or· 

LINDEN ANKARA· ALMAN ZA YIATI 3 Rus subayları canlarını kur manlık bir mıntakad.a 30 

l 
SoryY.A DO~DO MILYO~DUR tarnıak ic:in kıtalannı bJraka binden fazla Alman ölüsü 

tı u 23 \ A ur· Bununla beraber Alman rak firar etmişlerse de bun sayılmıştır. Odesayı ihata 
iUlSız · 1 • • - 1 harp makinesi halA kuv-Bir 8lansı bildiriyor: vatlldlr lar &kendilerini bekliyen etmiş olan Alman kuvvet· 

1tı11ııya rnuctdet evvel Al· LonJra 24 A. A. _ akibetttın kurtulamamışlar leri kilomelrelerce geriyl~ 
~ilUYa~'a gitmiş olan Al· Sovyet llusyanın Londr;ı dır. atılmışlardır. Romenlere 
~Çisi 1.~~n Ankara Büyük büyük Elçisı Mayiski bir Bu m~yclım muharebe genlince: harbin başından 
r YYare ·~ Papcn bugün nutuk söyliyerek demiştir sinde şimdiye kııdur alı· beri ordularınm yarısını 
~Ya. &eı' ~ Berıinden bu- k" ııan esirlerin miktarı 380 kaybetmişlerdir. 
~11llirı b nııştir. BUytik E!· 1 

: b" k t ll da ba Leninıradm mudafaası ı ~ ug.. •' - Almanların insan ıne çı mış ır. un n · ş ~ 
l~ 1 t&nı.ı un yine tayyare kayıbı en az 3 milyondur. ka 570 tank ya tuhrip ve için mümkün olan bütün 
tltrıe~~ln gideeeğı söy- ilu suretle Alman ordusu ya iğtinarn edilmiş, 210) vasıtalar kullanılacaktır. 
~Oo ır. d nun üçte biri harp harici top ele geçirilmiştir. llu Bultıktaki Ru:i donanması 
ll~~~ Qz[ar an edilmiş bulunmaktadır. rakamlar mütemadiyen bu müdafaanın en iyi va 
~1~~~ CE~lıSI GE' 'lll- Yıne bu üç uy içinde Al . artmııktadır. En az 50 sıtalarından biridir 

Şltl\ Y.IALAHı '.ı't:T- manlar 850J tayyare kay- Rus fırkası imha edilmiş- KlYE1".I!: NASIL HÜCUM 
Oerı· AFll\DA betınişlerdir. Bu rakamlar tir. Esirlor arasında beşin ETTlLER '( 

:~r~ı b~~ı 23 A. A.-Yarı· muttı<lil bir kayıptır. ci Rus ordUr1u11un llaşku· i\loskova 23 A. A. -
~Or: kainak\aıı bildi· Rusya yalnız ke.ıdisi ma.nd.anı da vardır. Kara- llöylerin muhabiri bildiri-

lt tlıhver için değlıil, ~ak~t bütün dün denizde ()d&;anın cenu yor : 
t· arp gen. devletlerine ait yanın tirrıyetı için har - bundaki deniz kuvvetle- Almanlar Kiyefi zaptet 
.~1t.ı \., lılerınirı Bulgarı·~ betmektedir. · h d · · 250 b" k · il ~ .ıUtüı "' nne ücum e en tayyare- mek ıçın ın işı e 
ıııı k ·ra •Hile lloğcizhu· Şimdi Leningrad önün ı · · b" k ·· l dö t lıu··cunı etmı· Qlcrdı" r. llu"lar · ~; ·~ <i . de harbin mukı;dtleratını ~rımız ır rovazor e r " "' 
'1iıı1e ,ı . cnııe gedrile- kl" · · · t ı · b""tU h"" ~umlura ra"'m 1 ta.~ 1.1uır y b .., tayih edecek muharebe ce na ıye gemı8ını a ırıp ey u ıı uc 6 en 
~ •aruu

1 
.ı ancı kay· k d" lemiş, ayrıca iki krovazö· bir kaç gün çuk iyi milda 

'tler l lürlu f" r· l . reyun etme te ır. tı geln ur u ıa- llus milleti lıftdiseleri re bombalar iı:;abet ettirmiş- faada bulunmuşlardır. Ki-
~ 1.1 ~Ulun ıektcuir. Bunlu- oldu"'u gibi kabul etmek· tir. Leningrdt mıntakuun- yefin sukutundan sonra 
%ye ı. 011.luğunu ve Tür 6 "'k k l 1
11

• ıı.aı-şı . . te ve asHl hayale kapılma da düşmar1ın ümitsiz guy· Rusların bUyu ·uvvet e-
l! i.ltıl!vru.ı <;evrılıniş lıir maktadır. Muhakkak ki retleri akim kalmıQtır. rini Dinyeperin öbür tara-

111; 1.1un ı·l • " ~ ı:.llnu l\ Jarat bulun· Bitlerin ilk pU\nı alt üst Almanlar Ba- fına geçirmeğe .muvaffak 
.ıt1lıltır1 ~nıaıı resmi mu- olmuş ve yıldırım harbi oldukları zan ve tahmin 
ı~. l>ığer 'Yun etmektedir. suya düşmüştur. llununla lama gı·rmeg"'e olunmaktadır. 
~it turuft l3 ı b be Al l ~lı4i ~ııctıtil • an u garis eru r man ıarp ma· R l 
% l'lllin 'l?U llus pıH'&ŞÜt· kinesi hula kuvvetlidir, lkı· çalışıqor us arın 
l; Uurıa Ürk-Uuıgar hu şa ve çamura güvenmek .., /,,,. b • ~gdı·ıstıuınesi Türkiye ile asla doğru değildir. Çün - Londra 23 A. A. - m ug U l Q e f 
~ liieye an arasında bir kil muharebe cephelerde Buraya J fıelen haberlere h b • 
Q ~tısıu1 . SObep olmak kışın da devam edecektir. göre, Hus cephesinin cenu b Q erl 
ır. ıı;tıtıd.ıf etmekte· Almanların ağır kayıbı bunda lludiyenni kuvvet- ı\l\IEllıKADA E 

1

DIŞE 
~ Ulldu karşısında Hus orduları da !erinden guriye kalan kı. UYArlDIROl 
~~t"t l~ .. ~le 23 AA.- ağır· kayıplar kaydetmiş sım dümdar muharcbele- Nevyork 23 A.A.-U· 
t~1 lıu~uı{ur gazetesine gö· ve mühim sanayi merkez rine devam etmektedir. fi ajansı bihliriyor: 
~.~tıter1 g _c.ittn mıhver l~ri tahliye edilmiştir. llun· Leningrad civarında ıyı H.uşların mağlubiyet 
a:.. lı(lij \.'Çırıleceğiııe dair arın gerilerde tekrar faa- mukaveıoet ellikleri mu haberleri Amerikalıları yese 
~~ı ltltıı;ırler diplomatik L.ıir liyete geçmesi ıçın bir l l il ü B l l t lk 

r .. ıurok . müddet daha beklemek hakkak o an Hus ar, Al- diişi.irm jl r. u Hl ıa 
ltı 'Şey u.. . .etıııden başka manlara çok ağır zuyıat tu Kızılordunuu nınğlOp 

kaç gilndenberi Almanlar 
Leningrat ~istikametinde 

hiçbir terakki kaydedeme 
ınişlerdir. Halbu ki Lenin 
grat tecrit edileli bir ayı 
geçmiştir. Şehir her an 
mütemadi bombardımanlar 
la alt üst edilirk~n, Rus 
ordusu şiddetle mukııve· 

met etmekte ve t~bbüsü 
daıma elinde bulundur· 
maktadır. Uu suretle Al· 
rnanların hücum planları 
bozuluyor. 

Husyanın diğer cephe
lerinden gden haberler, 
Kiyef müdafilerinden mü· 
hım bir kısmının Uıuye

periıı şarklnu çekilmeğe 
muvaffak olduğunu bildi-
riyor. 

Diğer taı aftan Almanlaff 
rın da Kiyef ı aldıktan son 
m Azak deniı.ine vardıkla · 
n unJaşıimaktadır. Alman 
lar ne Lenin~rat ve ne de 
Udesa öıılerinde hiçbır le· 
rak.ki gösterememışlerdir. 
1\l~rkez.de lluslarıu Smolens 
ke doğru bir kıskaç hare· 
keti yaparak ilerlediğı bil: 
diriliyor. 

lngiliz ve Amerikan 
yardımı gittikçe mıisllf:t 
b:r şekil ulıııuktadır. 

H.usyayu yapılacak in· 
glliz ve A mcri kan yardı· 
nıı iı;in Suriye, ırak ve 
Iran dcmiryolları turnami· 
le işletm~ye ac.:ılmış bulun 
mı\ktadır. llusya mağlup 
edilse bile nihai zafer 
kazanılt.cakl1r. J{usyaya 
azami yardım yupılacak· 
tır. 

Bulgaristan 
H.\HBE GlllMt:K ÜZE· 

HE .\H ? 
Nl:vyork 23 A.A.- A· 

merikan siya~i mehnfıliııe 
güre Bulgaristamn harbe 
gireceği art~ bir emriva· 
ki gibidir. Fakrtt l litler, 

h_ıtlııııı,, vğııuır. .~"aksadı lazımdır. ·~ı:.e ~ 
110 

• 1 ----------- verdirmelrtcdirler. Alman olac.ağı kanaatını urttırmak 
'4a rter lŞaa edilen bu yılmaktadır. ordusu burada çok subay tadır. Bu vaziyet karşısın· ' 
~ 11 Zır' llllCik son AL· llulgaristanın Türkiye kaybetmiQtir. da gerek fouiltere ve gP. ı ~~ Otl~ri · v t-

Bulgaristanın harbo girrne
s:nden pek az istifade te• 
rnin L-<lec<>ktir. 

)\ llkırı nın doğurdu- hududundaki talışidat ha Hiiler kıştan evvel rek Amerikanın lhısyv.ya 
ı l!l~:ı u nnıellere karş d.. beri de yalandır. Almanva ll tı ıı · · ı · y•ırdun idn ellerinden ue '(rltll qrı uru . un .ı us pe ·o erım e e geçır· • y ,.. 

•ra .urıııyesini başka Balkanlardaki siyasette hiç mek için Batuma girmek loni yapması zaruri görül-
~kmek için ya değişiklik istememektedir. için çalışmaktadır. mektedir. 

~On günlQrde llulgnris 
tanda iUln edilen fevkaUlde 

\ Yaziy~t, hrırbe girmek içi 
~Sayfeyi çeviriniz) 



!Şundan bündan\ rSabı~ lr~n IJl~truk emlak icar edilecek 
Hatay Defterdarlığından : 

insanlar tabiaten milş- Şah Hındısf a ı fubammen Mükellef Kimden 
külden kaçar, kolayı ter· .. ı,;J •tJ. 
cib edt:rler. na gonuerı l 

Kıymeti Parsel Hesap Mesahası metruk olduğu 
H Ar Sn. Cinsi MülalınzD!ıırısr' 

Şu bilinmelidir ki: zor ŞAIIlN BOTON EMLAKi 
luk daima meyva veren, HA:Zlı: EY.E TEMLlK E 
kolaylık ise aldatan bir DILD1 
şeydir. Tahran 23 A.A.- Pars 

lluyalta kolayı arayan ajansı bildiriyor: 
lar, maddi mane it külfete Safük itan Şahı Rıza 
katlaumaktan çekinen, Pehlevt Han ailesile birlik 
korkak ve feragatsiz insan te Hinaistaha gönH.erilmiş 
lardır. tir. 

Bunlar; . başRalarırun 
izinden yürümeğe mahkum 
ve yaratıcılık kabiliyetin -
den mahrum beceriksiz 
kimselerdir. 

Lira Krş. .ı: o. No. 
3 00 74 55 

22 so 139 84 
7 50 143 88 
7 50 144 89 

30 00 145 9> 
12 00 195 113 

20 00 206 135 

4 00 207 136 
20 OJ 211 140 
20 00 22') 149 

4 00 388 189 

26 15,5 Tarla Setrak Şak- Meyve a., 
şakyan hariç 

4 69 4,5 ,, Karabet Taşçıyan 
1 20 91,5 ,, Serkis llogos Serkisyaıı 
1 2) 91,5 ,, ı\lard.iros Bogos SerJ\:ısyall 
4 89 96,5 ,, Hızkalla Kuyumciyau 
1 . 5 30 ., ,, ,, . ~ /-

90 15 ,, Cabra Karabet Dul, incır rı ~ 
Şammusyan ve ağaçla 

10 1,5 ,, Aleksan Muscs TüccarıYaV1 
40 87 ,, Yervant Kirkor Mağruı181 

44 47,5 ,, İbrahim mağruryan ilt 

33 11,5 ,, Scrkis Hanisyan fc')' \1\ ::ı 
veresesi rı ııarı 

Halouki; hayat bir 

fili beraberin8e ancak 
25 bin ingiliz lirası götür· 
mtiş, lliiltebaki bütiln ser
veti oğlu Mehmet ~abpur 
t'arafındaıı liazineye temlik 
edıhni,tir. 

Iran hüktlnieti :Alman 
ya, ltalyn ve Hoı:nanya ile 
olan:>intlnns®etlerini kes· 
miş, Elçi lerlni geri çağır· 

7 5 ) 572 223 1 31 36 ,, iledir Serkis Taslakynn "' 
3 50 494 245 32 97 ,, ı ikola HızkaUa Azar " hamledir, her genç haya· 

trnda bir hamle yapmağa 
rnccburtlur. Yükselmiş ve 
muvaffak olmuş gördüğü· 
müz şahsiyetler bu hamle ... 
yi yapabilmiş olanlardır. 

1 ) UO 322 459 2 6 94,5 ,, .Misak Mus&yun 
10 00 325 462 3 6 ı,5 ,, Samsun uayramyan 

2 l O 341 477 1 5 3J ,, Hııkalla Kuyumcıyan mıştır. 
lRAı U N ÇlKARILAN 

ALMANLAR 
185 50 ı ekun ndM 

Mağaracık köyünde yu,mrıda parsel numaraları yazılı tarlalar üç sene dl ottf 
icara yerileoeğindeıı talip o1anlurm 27 Eylul 94i tarihinde DefterdarJıkUl 111 Bir otomobiı,bozulursa 

kusuru evvela makine de 
arar, tıımir etmedikçe işlet 
meğe teşebbüs ~tmeyiz. 

BJrıin 23 A.A.- İran· 
dan çıkanlan Almanh1r bak 
kında bu gUne kadar bura 
ya sarih haberler gelmemiş· 
tir. Yalnız bunlardan bazı 
tarının Almanyaya dönmek 

kil komsyonu nıiiracaatları ilan olunur. 

üzere ~\ilrk- Iran hududun 
Cia il ~rü\dilğ'Tf biiairİlmiştir 

HJR l\.1ACAR HEYETi 
~N~ARAYA GELiYOR 

Buaapeşte 23 A.A. -
Macar Ajansı l bildiriyor. 

Hir Macar ticaret h~ye 

ll'Ô.neıı lebliğ 
Kmkhnh A. H. htlkimli 
ğinden: 

Kırıkhanın Cümhuriyet 
malı lles:nde 1-la~udur Ku 
rabacakyanın K'Urtuluş Ma 
hullesinde ~lanuk l~kşikyan 
kızı ~farika namı diğeri 

Şayet, muvaffak olamı 
yorsak mutlaka şuur ciba 
zımızda bir kusur vardır. 
Bundan dolayı evvelô. ken 
dimizi muayene edelim, 
fi k1r ve dimağımızı kolla· 
yıı> hutayı bulalım ve onu 
tamir ettikten sonra en 
müşkül sanılan işlere sa· 
rılal1m muliaıtliak muvaf tl Artkaraya gitmek üzeri:) 
fak olu~uz. t burudan 1tuıreket eylemiş 

Maris aleyhine açtığt alacak 
davasının duruşmasında: 

MUddeialeyh .Mezbure 
Mar~s adına ~ıkarılun dave 
tiye haklü b\yannı kulla 
narak Suriyeye gidip ora
da ikametgahı n eı.:hul oldu 
ğlindan tebliğ edilmemiştir. 

21,10,941 günü saat 9 da 
Asliye Hukuk mahkemesi 
ne mezbure Nlarikanın ha
zır öulunmusı aksi halde 
gıyap kararı verileceği iUl

s. OGUZ tir. Bu h!3yet arasında a-
_._.İİİlllllİİIİ'tiiııııımıılii'(ıiıiı1 -6i-.&:...i...a\.4ı __ ..,.ıra 1 ğır sanayı ve mensucat 

::u 1 .rJ ' 1 milmesilleri de vardır. 
~ e e U l 'J e. • .~~~caristanın An.k~a 

R elS Muavını Elçılığı~e ~acar Harı.cıye 

V AZlFESlNDEN AFFE
DİLDİ 

Haber aldığımıza göre, 
Belediye lleis muavini Hay 
ri K3l'pat evvelki günden 
itibaren vazifesinden affe
dilmiştir. 

AÇlK TEŞEKKÜR 
Hefikamın doğum işini 

muvaffakiyeUe başaran ve 
huy atını kuı taran Memle· 
ket Hastanesi Nisaiye mü 
tahassısı Doktor ~lazhar 
Ataya teşekkürlerimin ilı
lağına sayın gazetenizin 
vasıta olmasını rica t derim. 

l\hıhrnut Ku.çu 
§ 

bir hazırlık sayılmakbtdır. 
Bulgar Kralı lloris orduyu 
teftiş ettikt"n sonra Sofya 
ya dönmüştür. 

BULGAHISTANIN RUS· 
YAYA ı OTASI 

Moskova 23 A.A.
Bulgari'sUının MoskovaElci
si bugün Hus hüküm ~tine 
Bulgaristanın yoni bir no 
tusını vermi"lir. Bu nota
da llus paraşlitcülerinin 

yeniden l ~ulgar toprakları· 
na indiği bildirilmekte ve 
bunların yakalandığı iddia 
.olunmaktadır. Bu iddialar 
Hus hükfımHti tarafından 
ıkali surette reddedilmiştir 
.Sovyel hükumetine göre, 
bu hadıse tumamil~ uydu· 
rubuuştur. . :~ 

Nezaretı mliste~rı tayın e 
dilmiş ve Elçi bugün tren 
le Anliaraya liareket eyle· 
miştir. 

"' Almtıngtı 
Siyasi bir te9ebbOste mi 

bulunacak? 
Rom11 23 A. A.-Mi

Hlnoda çıkan '!Lasera,, ga 
zetcsi son muvaffakiyetler 
den sonra kişın başlaması 
üzerine Alman yanın zafer· 

Terine d yanarak llusyaya 
bnzı siynst te kliflerd~ bu 
lunmasının mümkün ol· 
duğunu yazmak~dır. 

nen tebliğ°' olunur. 

iLANEN TEBLlG 
Kftıkhan S.' ıt Hakim 

liğinden : 
Kırıkhanın Acemli kö 

yünden (>sınan oğlu Hane 
ii,~ustilfn,Ahmet, i lusan ve 
lbrahim kızı Sultunm Ka 
nıtnş köyünden Kara Ali 
oğullatı 13ostan oğlu Mus 
tafa "aleyhine açtıkları ala 

Askeri ilanlar :ksı~:a~ının açık duruş 
BULGUR 1MAL EDİLECEK lkametglllu meçhul bu-

Alay Komutanlığından: ıunan ftddtJialeyh Musla 
Bu~qay iskenderundan fanın 21,10,941 ::Salı gilnü 

verilmek l\zere 55 ton buğ · saat 9 da Kırıkhan Sulh 
daydan bulgur imal edile· 1 hukuk mahkemesinde ha 
ce ktir. zır bulunması, aksi halde 

Bir müteahhide ihale gıyap kararı verileceği Ha 
edileceği gibi 'müteaddit nen tebliğ olunur. 
parçalar . 'halinde de ihale· l lLAL EN TEUUG 
edilecektır. Kırıkh·m S. H. l lilkinıli 

Talip olanlar muham- ğindcn : 
men bedelin 1 DO de 7 ,5 1 Kırıkhanın Gündüz ma-
nisllelinde emimıtlarını hullesiode yağcı Hüseyin 
yatırmaları. İhale 25 ey eşi Haticcniiı Kırıkhanın 
101 perŞe mbe gün ti saat 1 

1 
15 de askeri gazinoda ~il, Acemli köyilodcn Bostan 

l 
teşekkil satınalma komıs oğlu ~lustafa aleyhiue aç· 
'yonunda p zarlılda yapıla 

1 
tığı lU Osmanlı altııııuın 

caktır. Şaı·tnameyi ve ev- tahsili hakkındaki davanın 

j 
safı görmek isteyenler duruşmasında : 
alay levazım müdilrlüği.ıne ikametgahı · me~hul bu 
wUnıcaatıarı ilin olunur. Junan Müddt:Jiale~bin Kırık 

ilan 
ISKE. DEHU~A HASfA 

NAKLEDILECEK. 

Ayda 200 lirayı ge~
merııek şıırtilc has ta ı 'ra
tı Heyhaniyeden Antakya· 
ya ve A ıı t a k y a dan 
Iske<lcrunu otol>fü;le nakJı. 

açık eks ltmeye konulnıu~ 
tur. 

Biı· er in Heyhtıniyedım 
Antakyuya 75 kuruş Anlak 
yadım Jskenderuna lOJ 
kuruş nakli tahmin olu· 
muştur. Talip olan muhaııı 
men bedelin 1 JO de 7 ,5 
nisbctinde teminatlarıııı 

yatırmaluı ı. lhule ;7 birin 
ci teşriu-941 sdlı günü 
saat 1.5 de nskeı '1 gazinoda 
komisyon huzurunda ya· 
pılacaktır. Lzahat almak 
isteyenler alay levazıınıııa 
müracaatları ıUln olunur. 

iLANEN TEBLIG 

Kırıkhwı A. H. Hakimli· 
ğinden: 

Kırıkhanın ı<urtuluş mu 
halle::.indo ~acı Misak 
Mamülyamn ayni muhalle· 
den i\lanuk kızı ,\leryem 
Ekşiyaıı iileyhıne Kırıkhan 
Asliye Hukuk mahkemesi 
n:! a<,;tığı ifraz ve tescil 
davasının duruşmasında : 

~uriye<l~ ikametgahı bi 
liıımiycn .MüJdeial~yh Mer 
yemın duruşrndda hazır 
bulunnı..u:;ı içtn evvelce ya 
pılan ıluni tebl ığdta r.ığ · 
nıeıı gdınedığınd,m 31,lJ 
94lguııu saat9Jaduruşmada 

lıaı.ır olmadığı surette gıya l 
bımla devam otunucaı;ıı ila 
ııeıı teoıiğ olunur. 

han Sulh Hukuk Hak imli
ğinde 21,lü,941 günü sa· 
al 9 dtt hazır bulunması, 
aksi halde gıy:ıp kararı ve 
rileceği ılUnen tebliğ olu· 
nur. 
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