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D~ derece·alanl r 

jh' ır"-n.d~kşam hediyeleri iev-
10' e ıldi ve belediye bir 
~ıf • 

.. o~: l .. Dul\ ş h. zıg af et verdi 
tı I• ~rkiy e rırnizd l 

n Gsab e biaildet b~/a~ı. an heyecanlı alkışlarla karşı-
tıf ~İtin .akeıın1 b"ld' ı~cıhk lannıış vo kendılerine bu 
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A ~'~Ctıt . mülki erk~u, p,srti, 
rd~ b~~-'tılıcrbıyl'S~ Bölge h~lk v.e e~naf teşek külleri 
ti1'' .J Ye • Yt~~ının güolerden mn reıslt'rı de hazır bulun· 

eı·1f J" v 'inde ... ~1 hııtthklar "" 1 muş'ur. Samimi bir ha-
e .4 c t.. "'U~ b ...... 
u•~i İçi ~iikt-111~' a~alar tam "a içinde geçen ziyafetin 

;e f Cllj 11 e Ylp,
1 
el bır intizam ıonlarına doğru Belediye 

1ıi- h lr Re b "'Şlır. Koşu· ReisiAhdullab Bılgirı misa· 
rİ· J. 1 'nd, Y~laaniye v~ Kı k firleti şehir namına selam 
ıO trc~ 'Vata ra dökülen~~ lamı~ ve buna kafileReisiCa· 
ufıı6•, ndaı tarafı dıın vid Cav cavap vererel( Ha· 
IJ.rJJ n an S 'k' 'd ".,;~ onu ı ıncı e 

• •• •• 
cı gunu 

Almatı ordllsu 2 
glinde lOOkiloınet 

re ilerl edi 
Bern 24 A.A.- Ofi 

ajansı bildiriyor: 
lsviçre gazetelerinin 

aldığı haberlere göre Şark 
ta harekatın ikinci gtinü 
Alman kıtaları lOOkilomet 
re derinliğinde Rus top· 
rağına nüfuz etmişlerdir. 

Cephe şimdi , üç büyük 
bölgeye ayrılmı~tır. Birin
ci bölge şimal mıntakası 
olu~ sağ cenahı teş1<il 
etmekte ve Finlandiyay:ı 
kadar uzanmaktadır. 

l"inci bölge Meıı.el • 
den Karpatlara kadar kt 
sımdır ki meı kez cephesi 
ni teşkil etmektedır. 

Üçüncü bölge Buk ovin· 
yadan.Tuna ağ1z.larma ka· 
dar olan kısım olup sol 
ce ıahı t~şkil etmektedir. 

l.etonya ve Litvanya· 
da Bolşeviklık aleyhinde 
kargaşalıklar çıktı~ı ba • 
ber veriliyor. 

Bes3rabyıadan çtkiıen 
kızıiordu Alman ve Ro r1',Jl4~.~" _t!Q()i~Q ~l cı·nayet mı· ~f ~1 -· • I ( men ordu! rı tarahnd:tn 

·od O ... Ç : kib:dılmekkdir. Kızılor· 
1 ~ ' a ;'Al. .. .. l ol-' ,ı par l Of U O Q- .duııunDınyeıter nehri üze 

~;:~ ,o.,,şQf~ r tak buııındu ı rmde ınudafaaya lıtarar 
r t' bt~ ")~ d "''Pal' Al' verdiği zannolun maktadır. 
t O ~ L· ~d 0 '1-u t.ı 1 düıı d t .. · l Fmlandıyada Mareşal ~t L. ın111 ~lcer itdh l e .. sonra ô nüştür. 

fJ ~ ""'~ide b ~\'inde ba Müdd :iunıumilik ve za Mannerbuym müsallah bir 
~ Jif 

11 
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d• 1ı'· tıh ... L dttll 'Yene ed'I s t w ı C hakkında kati bir ketumi· ııll ,• ... "tl\t •ne ı en u og u umıt adında 17 
.11~' 

1 
S .. ·,. t:\lbailt ve. yaşlarındaki gence çarpa• yet muhafaza etmekle ve 

~,ı~ I ~:t .\r-~diail\e ~ r•k ölümüne sebep olmuş cephelerde vaziyetin Plan 
ııı0 '' ·d fi b ~°'lt:\·k, ~0re şo. tur. Bu kaza esnasın<la 2 daıresindo ve herşeyi ıı yo 
0Jı.ı.a111, 11:t ''k~~'bcr b~ Şıtlll Ha de merkep yaralanmıştır. lunda gittiğini bildirmek· 

.f tile 'onr Çtııiı v k.•ıirıo. p G tedir. 
~r b .. " ) ' l:ı' c bır d ~ fı1 ',,°'~' b 'tlı\t.te k rnüd • rupun Q Gelen haberlere .gt're, 

• .J t'f\ <ii\t ... \t ti, al~ a • A • 
Ool"'"ı ~ .. ~., ~ t r,1t d 0 •. •• nkara 24 A. A. - A\manlarm zaptettiğı nıev 
,~. Lı.•'l'-'i '•ta w ' ,. uuyuk Mıllet Mectıs·ı 1"!.ru. 

ti t• 11acı,, ?ltrQ,· qaccr-iu - ziler çok mü hindir. Kati 
"'' ~ ~ .. ~ r~ pu bugün toplanmış ruz. • k fi#~ ·"" ~ muharebenin sonuna ya • 
11ıJ ~ Q~. ile k .. ''dön son k~~~deki sivıl sıhbat t ·ş· dT 

t " "h· ,, ~ . ..r11 1 ı. ~ ılatale ordu teşkilatınm laşıldığı zanne ı ıyor. 
l ı "fiil ~ttıc .ı •. •1 111.lır, ı ve dr b b Almanlar bu muhue• ıı 1 "t-ı A. ltıt11'\k \lOnm· bu ~. ~ te tt et teşkılatını·1 

,.~!!, 'loıı. ııııea· cı,l 1Yen • &unun ıhtiyacına cevaıl belerJe tef evvük lemin 
., Ut( ı.ı ı en Ar ve ' ldl ttlt ' l'~ • du11 •• 1 • receıc durumda olup ol· eylemişlerc.lır. Bu tefevvü· 

askeri ma-

ı "- ı_ &o "l(ıd tirir · ·· " ' ·~ "t rrnu c 0 n muıakere etmiştir. 100 RUS f ANKl TAH 
ı L c~ b· laltn ş lak t uu t k · 

Türk - i)ıgi
l iz itti/ak!

bakidir 

Rusya uzun 
miidilet da-

(ngiıiz 1-lariciye 
Nazırı Avam K.a· 
marasın da beya· 
natta bulundu 
Londra 24 A. A. -

Röyteıden : 

yaı,ırsa 
lNGIL TEREYE GÖ~E. 
AL~ANYAYA ' AGlR 
DARBELER lNDIRlLE 
CEK AKSI T AKDlRDE 

VAZlYET FENA! .. 
Londrat. 24 A.A.- ln· 

giliz matbua1ıAlman-Rus 
barbinde karışık olan va· 

ziyetin henüz aydınlanma· 
Alman istilası üzerine 

Rusya hakkında takip edi 
lecek InıiHz siyaseti Avam 
kamarasında miiza\cere e· 
dilmiş ve uzun sual cevap 
teatilerinde butunulmuş • 
tur. Bu suıllere Eden tara
fından verilen geniş izı • 
ha\ arasmda Türkiye hak-

dığını yazm,.\cta ve Hitle
rin Demokrasilerle Bolıe· 
viklerin arasını aç 
mak için sarfettiği me!ll\• 
ide muvaffak olamıyarak 
!mağlup olduğunu tebarü.~ 
ettirerek şu mütaleayı yu 

kı .ıda şu beyanat yapıl • 
mıştlr : 

" Türkiye bu yeni harp 
te bitaraflığını ilan etmiş· 
tir. 1939 ilk leşrin'nde im 
zalıldığı ınız karşılıklı yar· 
dım muahedesinden beri 
Türkiye ile münasebetleri· 
miz çok hususi bir esasada 

yanıyordu. Tür ki} e bizim 
dostumuz ve müttefikimi:ı 
ılir. Türk lıükı1 neti Al • 
ma11ya ile yaptığı ıon mü 
zakerel !rin ıeyrinden bizi 
tama mile haberdar etmiş· 
tir. Bu itibarla y ıplıkları 
anlaşma bizıın i\;in bir 
sürpriz olmamı~llr. Fakat 
hıçbir muab«'de skj edıt -
ınemiş olmasını tabialil~ 
tercih ettiğımizi söylesem 
her halde bir sır ifşa et • 
miş olmam. Bununla bera 
ber bu muahede iki taraf 
arasında mevcud k!lrşahlt· 
h taahhütleri şiddetle koru· 

maktad•r. 
Tiirkiye birçok vesile-

lerle lngiliı - Türk nıua
bedesinin bu vecibeleriu 
ba;ıııda geldığıni bildır • 
miştir. Anlaşmanın akdin· 
den sonra Türk hükumeti 
büyük elçimize mıulıe:.ie
mizin baki olduğunu bit· 
kerre _daha teyid etmiş-

lir. " _ 
JAPO~Y A HALA KA· 

RAKlNl Vt.KvlE.Oı 
TOK!(O 24 A.A.- Ja 

pon bükfünd sözcüsü Al· 
man - Rus ihtilafı hak 
kında henüz hiçbirşrıy siiy 
lenmiyeceğıni ifade etmiş· 
tir. Söıcü birçok ~u:1lle· 
re kaçamaklı cevap ver· 
dikten sonra nihayet Al· 
man- Rus anlaşmazhğm· 
da Japonyaaan tavaHulla 

rütme\c tedi rler. 
"Eğer Rusya uzun müd 

det dayanırsa lngiltere 
düşmana ugır dubeler 
indirece~tir. Faliat Rusya 
kısa bir zamanda mağlup 
olursa bu lngilcere ıçın 

fena o\ur." 

lngiliz -Rus 
işbirliği 

MOSKOV AYA lKl lN 
GlLIZ HE.Yt:Tl GlDIYO.~ 

LC1ndra 2 A. A. -
Sovıetler Birliği lngiüzle 
rin Moskovayı askeri ve 
iktisadi birer heyet gön 
dermeleri haklundak\ tek 
lifi kab ıl etmiştir. 

Rôyterin bildirdiğine 
göre, lnglliz hükı1m~tl mıis 
tskbel işbirliği devresinde 
yapılacak ~arşıh\dı yardı 
mm mütekabiliyet esa.ırıa 
istin ad etmesi balekında 
Sovyec noktai nazarını 
tasvip etmeğe karar ver 
mi~ttr' 

lngilternnin Moskova 
elçisi vazifesi başı a gide 

cektir. 

SON DAKiKA 

1000 Rus tan
kı tahrip 

edildi 
KIZlL URDU.~U~ MU· 

KAV EME fi KlRILOl 
Berlin '.25 A. A . -

Alınan Aiansı bll lıriyor : 

ı1ll'~r' ~ .... 0~1\lnllcrııı ~"iı~~ 1~Ye ınadığı •. hukkında sud tak kün tesirı büyüktür. 

Q t L it Çıpı..ı_ el ti nre ata kadar ve · Rı 8EDILD 1 
,. ,J ~·· q'ld. lt\t.ıldc " de. killer d k ı '~ "l\u " y t b, cevap ver i ten son Berl;n 24 A.A.-Yarı 

,~,A ~" ie>tnt 4' rnaltt, Yt&n ra birçok _hatipler ayni re-smi: Alınaı1 <•rdusu dün 

bulunacağı hakkım~aki ıa· 
yiaları yalanlamış ve Ja· 
ponyanın muabedenin tah 

Alman V'! Romen kıta· 
lan kanlı muharebelerden 
muanoidane mukaveınet 
eden duşınanm ~ukave · 
metini kırmli ve a~ır za· 
yıal verdirilmiştir. 

Sovyet h:ıtlarının için· 
de derinliğin~ ilerliy~n 
Alman kıtaları yalan: bir 
noktada 100) Rus tankını 
tahrip eyleoıi,lcr~ir ! 

t"'- "'d ''tdıfı,UttUr. B" Oldu. ıne vıular Ye meml :ketin 
' ~ iörij\ §•ııu,,, ~1rnumi sınhati hakkmda 

' ttelb Cıı A, . u 1 k td,ll b' h d naca ledbir1er ell afın· 
ıt lll\ld b a faydalı müzakerelerde 

a&lunoıuılardır, 

şark cephesinin nisbeten kü· 

çük bir kısmında 100 Jen 
fazla Rus tankı tahribelm;ş 

lerdir. 

mil ett1ği vecibelere sa· 
d•k kaldığını beyan el· 

mittir. 



evletçigiz 
lmparalvrluk d .. vrinde 

ekonomi hayatımız: yer 
yer sa .. aflum, trfeciler"n 
muhtekirlerin, nurabahaci 
lerin elinde oyuncaktı 

Müstahl.iller; lıunlarm 
kurduğu tuzağa düşer, ya 
hancı sermayelerin esıra 
olurdu. 

Topraktan çıkardığı • 
mız :niyan kökünden tutu· 
nuz da tarlamızda yetiştir· 

diğimiz darıya, Lahçemiz· 
de besıed ğimiz kozad1n 
dağımızda otlattığımız ku· 
zuy vıırıncaya kadar b:i 
tün bitki ve yetkilerimiz 
fren~ lere ,tellallık, simsar 
lak yapan H:ıçaduruıı ağın 
dan, Mişonu ı tuzağına, 
Yorginin cebinden Apoc;· 
tolun kasasına düşer ve 
döner, dola~ır, ,yine nıüs· 
tahsilleri y3hancılarrn eko 
nomik şebek enin kafesi ne 
sokardı. 

* • • 
Yurtt n çlkıp giden 

hep milli seı vetimizdi. Çe• 
kilen para sıkıntı"• hep o 
zamanın kötülükler den 
idi. 

Evimizde kullandığımız 
iğneden ipliğe, mutfaktaki 
.çakıdan sofradaki çatala, 
yediğimiz bup,daydan, pi· 
şirdiğimiz sebz~ye, içtiği 

miz şar phm ezdiğimiz şe• 
kere, aldığımız meyveden 
ısladığımız mRkarnaya ka· 
dar dışarıdan gelirdi. 

B kır madenl~rimiz 

)'Ok pahasına frenk diyar· 
!arma kaçırılır, orada kı· 
lık değiştirin.: yirmi kat 

. fazlasın yine bize satılır· 

dı. 
Amıdolu ovasında sarı 

başaldar yetişirken ne acı 
dır ki, lstanbulda Moskof 
unundan ekmek yenirdi. 

Altıo :un izmde yürü· 
yen Türk mıllet ; Türk 
Cümburiyetinın "'DAvletçi 
) ız" prensipile bugün re• 
faha kavuşmuştur. Halkm 
busu~i teşebbüslerle yapa 
madıgı yapamayacağı bü· 
)UK ışl rı devlet s~rnıay •· 
sıle yaptı ve yapmaktadır 

H.,lkım12; yabancı ka· 
pitallarm boyunduruğun· 
dan, >ı.ırdunıuz; .. )Bbancı 
nı ll rm istıla ınd n, para 
mıı; ye.b ncı ellere a • 
m11ktan kurtanlmışhr. 

Açılan bankalar: tica• 
ri faizcılerin, köylüyü tefe· 
cılerin katmerli yükünden, 

~ kurtulan f brıkaıar:.piyıısa
mızı yabanc-ı endüstı inin 
ezici rekabetinde,~, te~kıl 
o lunan Turk ofısi; ıtbalat 
ve ıhracatımızı insafsız sim 
sar lar ın hokkab zlıklarına 
kurban olmaktan, Toprak 

ofi si de, çıftçimizi 1 bezir· 
ganların masktt• 11 lıklarından 
mahsullerımızı yok pahası 
na koyhinün elinden çık· 

nı ktao korudu ve ~kurtar 

A, t~n fiatı 
SORA 1 F DÜŞ.\ı1EGE. 

BAŞL, 

Aylardanber· 25 il" 28 
lira arasında müstukı1.r bir 
Hat arzeden altm birkaç· 
güDdenberi mütemadi bir 
sürcttle düşmeğe l:laşlamış· 

tır ve 21 buçuic liraya 
kadar inmiştir. Fiatların 

biraz: daha ı lüşectıği tah· 
min edilmekteJir. 

f Şab hastalığı 
Yayladağ kazasına bağ· 

1ı ve Suriye hududuna ci 
var olılll Y eıışin, Kalavuz 
ve Kandun köylerindeki 
bazı hayv3nlarda şıtb bas 
talıgı çıkmıştır. Hastahgı 
haber alan veteriner Müdü 
rü Şevket T u naboylu bu 
mıntakaya giderek letki· 
kat yapnı1ş ve hastalığm 
sirayetini men için icap 
eden tedbir leri almıştır . 
Hastalığın Sur iyeden geç 
tiği tespi l ediler ek ayrıca 
hudutta dahi t ahaffuz ted 
birleri alınmıştır. 

K ahve satışı 
Muvakka ten d ur· 

duruldu 
Kimsesiz ve Yoksulla· 

ra Yardım Cemiyeti tara, 
fındaıı satılmakta olan 
kahve satış\ muvakkaten 
durdurulmu~tur. Elde m~v 
cut stokların azald;ğ'ı için 
alman bu tedbir muvak· 
kattir. Yakında bol m•k· 
tarda kahve gelir :lelmez 
sall~a tekru başlanacak · 
tır. 

dı. 
Dünyanın iktisat gemi 

ı;i, ucu, bucağı belh olmı· 
yan buhran deryaaı•ıda, 
korkunıw fırtın alar arasın· 

da bucalar, Beşeriyet ıo· 

nu gelec~gi kestırılemiyen 
mücadelede 'boğuşurken, 
Altıokun aydınlağıoda yü· 
• U) l'ürk devleti; l\.hlli 
ekoıı rnızi bu fırtıııay a 
tutulm . • ı, Ulusal varlı· 
jımızı u ko lrunc fdaltet 
terden l ·t~ rmak ve bu 
kabusların 1 • yurduı a 
çökmesir.i ö lemek i çio 
butün tedbirlerinı önced en 
almak sayesındedır kı: 
dünyanm gıpta ettığı bı r 

retah ve saadet dünyasın· 
da yaşıyoruz. 

tlııc; her iş te selamet 
yQlunu göster en .. Altıok,, 

dünyanm ıçındd bulund u· 
ğu bu büyük buhranda da 
bızi selamet kıyılarına • u• 
laştıracuğına iııamyoruz . · 

fardha dola~ an f ırtı ııa 
lıı rın fıziki tesm te be lkı 11419 
kın•ıı.u . çekeceğiz, fakat 
hiçbir zaman bedbinlerin 
yapmak ıs tedikleı i şeklide. 

açlığa, yoksull uğa düşmi· 
yeceğız v~ bunu eaıniyet· 
le ı3ylüyoruz, ç ünkü; ·•Uev 
!elçiyiz" 

Şükrü Oiuı 

Bisi let ·oşu
sunda 

"Başı 1 incide .. 
tayda gördukleri misafir 
perver)iği ve derin alaka 
dan duydukları memnuni· 
yeti izhar ederek teşek· 
kür ey le mi~tir. 

Ziyafetten sonra müsa• 
bakada birinci, ikinci ve 
üçüncü geler. Sporcular 
icin buzırlanan bt~diyeler 

Valimiz Ş:tkrü Sükmensü· 
er taraf.ndarı kendilerine 
verilmiştir. Uu ırada Rey· 
baniyeliler kendi ka~aba· 
!arına b\rinci olarak giren 
Orhana bir saat, Kırıkhan· 
lılar da yine kendı kasa· 
balarma ilk giren Kemala 
el işlemesi yerli bir batan• 
ya hediye etmişlerdir. 

Bize dün emsalsız ve 
beyacanll bir spor gunu 
yaşatan misafir,sporcuları · 
mız bu sabah şehrimizden 
ayrılmıştır. Keııdılerine' iyi 
yolculuk diler ve {elecek 
sene şampiyonluk ınüsabı· 
kasında kendilerini yuıe 
aramızdu görmeyi temenni 
ederiz:. 

Norveçte 
MUH1M MiKTARDA w 

ASKER T AHŞ1D EOI· 
YORLAK 

Stokholm 24 A. A. -
Norveçın nenubu garbisin 
de muhım.,miktarda t\Jman 

. sevkiyatı ve tab idatı baş 
lumı~lır. liırçok yer · 
ler memnu ınrnhıka olarak 
tlan edılmiş ve .,şebirlerde 
kı halk boialıılmı~tır . T ah 
Jiye işı buyuk mıkyaıta 

ve ansızın b.-~lııDJIŞhr. ber 
tarafa mute:na,llyen aıık~r 

nakledıtme'' t ~Jır. 

SOVYE.f KU.>'ı' AÜ A 
GALE AN 

Moskova 24 A.A. 
Tass Ajaıııı l>ıldıriyor :Sta· 
hn ve ıvlolotof memleke· 
tmic. her taralıodan bırçok 

mektup ve telgraflarda almak 
tadlr. üu telgrafı rı Alman 
taaruıu ~ıJetle takbıh edıl· 
mekte vt• gônüllu yazıl.uak 
Aimanlarl.ı ı.ıucadelt: içııı 

ıh' natlan1 gıdılecegı bll· 
dmlmektedır. 

Pravda gazdesı <lıyor· 
kı: 

"J.00 Mılyoıı Sovyet va· 
tıııdaşı ı ıçın dövuillu gunü 
bıliyor Onune durulmaz 
bır çığ gıbı \iuşmam yene· 
ceğız Y u~a ın kızıl ordu " 

AL VIAN l't.ôLlGl 
Hıtlerrn u.numı Karar· 

gal.ı 24 A.A.- Alman 
resııu teblığindeu: Ü rdula• 
nmız butun .:}ark ceph~· 

aı blıyunca t·vvelden tespıt 
edılmış olan t'ut ı mucıoııı 
ce ve büyük muvlHı\kı· 

y ellerle ı!eri huekete 
devam etmektcdırler. 

Ne~riyat; Müdül·u 

1 
SE.LlıVl Çt:'..Lt.ı~.< 

C.H.P. lVltltbası Anta"ya 

Suriqade 
Kati netice Ha· 
lehin işgalile t e

min edilecek 
Londra 24 A . A. -

Röytu Ajuısının a skeri 
muharriri yazıyor : 

Suriyede lngilizlerinş 
harekete hız verm~leri ve 
vakit geçirmeden burada 
bir Hür Frun sız idaresi 
kurması lazımdır . Sutiye 
de kllti netice Hi\ab\n i · 

f.gali ile te:nin emecektir. : 
ft{ANSIZLAR A GÖRE 

Vişi 24 A.A.- Fran· 
sız tebliki: 

Kuvvetlerimi1. Suriye 
ve Lübnanda J ngilizier" 
karşı şiddetli bir mukave· 
met ~östermektedir . Talc 
viye kıtaatı alan düşman 
Merciyunı karşı şiddetli 
bir taarruza başlamıştır. 
Şamın g~rbinde çarpışma 
lu devam ediy.Jr. l:aktan 
gelen düşman motörlü kı· 
taları Tüdm ürde kuvvetleri 
mizle karşila5mışlardır. 

LüBNAN SAHıLLE 
RiNDE MUHAREBELER 

Kahire 24 A .A .·- ln· 
gilit tebliğine göre, lngi
fü; bava kuvvetler ine mt"n 
sup tayyareler, Akdeniz 
de ve Trablu ;şa ın açık la· 

rında s~yreden himıy~li 
bir düşman g emi kMfileıine 
hücum etmişlerdır. Takri· 
ben6 bin tonl uk bir gemi 
ye tam isabet vaki olmu~ 

ve gemi hasara uğramıştLr 
Dığer gemıler ~ d e isa
betler olmuş 1 ve hasara 
uğratal:nı~tır. Tayyareler 
çölde motörlü Vışi kuvvet 
terine taarruzl.ard& bulun 
muşlardır. 

HALlFAKSlN ZIYA • 
RETLE Ri 

Va~ington 23 A. A . -
Dün pazar olmasına rağ • 
men lngıliz büyük Elçisi 
Lor<l H.-lı(aks A meri lca 
Harıciye Nuırıııı ziya r !t 
ederek keııJısıle uz un müd 
det gô. üşmü~tür. 

MANı-.Jd.RtlA Y ,vt BAŞ 
KLJ."lANlJA.~ . 

lstokholtn :ı.ı A.A.-
Geçen Kus harbin i idare 
ttıuış olan Mare~al 
Maonerhatm F rnlandlya 
ordularının Uaşkumandan . 
lığını elıne almı~tır. 

fı{AN3AüA lüOJ ılE· 

Lt:.01 it. Kı:.Bl AZL E· 
DlLD1 

LonJr, 24.A.A - P arii 
radyosunun lıaber verdiğine 
göre ıV1ue aal Peten Fran · 
sadabın kadar beledıye re 
lSİ ıl" nıua vı ııi ni adetm ışti r . 

KAYtP HLJv'i f i. l' CUL· 
Üt\ .~1 

1932 Se ıesi , H ayd ar· 
paşa llp fakültesi _Ebe malıc 
~ebınden almış olduğum ta 
lebe büviyet cı1:ı:danımı 

kaybetlım. Yenisini ulaca· 
gı ndan e kisinin hükmü 

Arpa f iat,l~ 
Vilayet Fiat 1vf~rde" 

Komisyonu riyaa'!tıı> w 
1 - Dörtyol h•' ,~ 

mak üıere Vilayet 111;; 
zi . ile lskenderuo, --~ 
h an Hassa, Reyb I 
Y ttyladağı ve nıerk~tf' 
biyeler\ ile köylerde ~ 
nın kilo itibarile satlf .ı; 

't e" 
G kuruş olarak te•P1 

miştir. fi~' 
2 - Bu fiattaıı 

11 
sil"' satış yapmak ~· 
takibatı müstelzinıJıt• 

• 
ilan. ş.~ 

Reybaniyenın bıf 
Ayrancı köyünden 1\ 1, ~a~ 
ve Ştrif Çirkin tar~ JI · •ı 
dan Suriyenin H•~/ liğiı 
zasında oturan A k#: .atıla 
dir Bermede ve arb•"'' l> 
ları aleyhine ReYkeıf ~t 
Asliye hukuk nııh b 1, tas\t 
ne ikame edilen ~ 
Suriye idaresinde AY',/ l\ıı 
duğu ?amanda 1,,.ll ~ lık ~ 
Şarkı köyünde y•P1 

/ • 
0t led 1 

~.mda gasbea yak~' i rıı ı,~i: 
len eşyaları bedeli ıl 11ı%t 
(6315) Tlirk lirasııııı>d, ıı, ıı ı: .. 
mini davasından ~ l1ık 11 

yapılmakta o!ao 111b ~ l:etc ~ 
mede müddei! alef .0 'I l~iıı 11 

dulkadir Bernıede11' ~ <!tb,
11
'-

ye tebaa u ndc&n oh.P",- liuyG: 
rim kasabasındı 1 ~~ ~a,.eı 
t tmekte oldug~od•0 ~ ~ı,. he 
ileyhe Suriyed~ ,,_ " 
tebligat yapıloıa•• 111 tif \i C:e 
olmadı ~ı yap tac•" e ~~ '-'İci 
ğattan _da bir ııonıet I~) ~'co~1 
olamıyacağı afllafl ,'JJ'. 1 'tı l' 
hakkına i ÔıiVa ııfl ıe,, ~ "~ Ql 

teblığin' dc1ir ve''e '~ tı~ '-1~ 
rar üzerine dav• t/ Y t 

1 
1-1 

keme günü ev."el':s ; ~ ~ ~t 
gün gazetesinııı 1, ;~ th~l 
941 gün 2756 sa1Jıi~ b 
haaında tebliğ "·tı eil' 'tl 

hir s ıretide.dav~ll1111,tı;.ı ~ 't 
te Harimdeki ıkıJe l':J ~'~ıl 
na yollandığı h•• tı İ'!, ~'bıı 
ialeyh mahk-:nı01 1 ~ ~ ııı 
miş ve ikametgab•;,1 ~ ,1~ti 
derilen evrakta J,cı ;;'ı rı '• 
bul bulunduğııfl ıJ"I lı~ 
le i ı..de eJi!ıD•I ., pııı' 
mu<.Jd~ılorin tale ,..~~ 
en muJd~aaıeyb ,I'~ 
ve · ilen gıyap ":•''' j 
ilanen teolıgıııe ·JJ'l 
miş olhukla .oıc.,:»t' 
hm 4 - / - 9 ·\l ,,ıf1 

1b• 
saat 14 de ~e u"tı,-.ı 
ye hukuk ııı• .,.,, 
davayı takibeP 111.,0 ıJ 
lunm..s. vey• " I'~ 
vekil y<'llanı•'~•~;;j 
de bir dc1ba JJJ'~ 
olunmaayarak ·~' ".J. 
nin giyabı•ıd• 1 ~;r J 
ğı cıhetle jlf'~,.~~I 
kuk usulu ıJlr 14·.11 
kt\llUOUO }-İ 1j~P' 
144 üncu mdJ4J~ 
3YY, 4J0,401, :J 
llH,4Jj acı ~e~ 
tevhkll ıı ıa ı«' 11 

.~....-

yoldur. sJ 6 
ri.ıssa K•'1 

.. j 
f.bC' 

Arife 1•., 


