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i"'tıır t..,ı Yın Yazılar Ög!~dan sonra çıkar ailnlDk siyasi halk gazetesi -- TES1S TARiHi 1928 YIL 13 SAYI 2942 ı Ocret P indi!" · 

ı.!ıl ~ı "•rllrnez ADRES ı YENı üN - ANTAKYA - Telefon 1 •• 46 Post kutusu 24 ()QnO geçen, sayı r 
ıır \JC' - S~ YISI 2 KURUŞTUR 10 uruştur \' ıa , ... :·~-~~~~~~~~!!!!111!!!1~~~~~~~~~~~~~~ -~ - ~~9!!!!9 

9on şeker Libyadal<l harekat gıt Radyo Gazetesi releri vardır. Bu tayyare Moskova böl-
9el · tikçe ka1ın bir esrar psr lerden Almanlar çok foy 

l~j IYOr desı arkasına gizlenmekte lk • t 1 dalanmışlardır. Eğer Lih gesinde durum 
vagon d b k ve her iki taraf için bir l ara yaya bunlardan 20 l ftay 

9G"ıı::ı. k a ir aç ko"' fu"' leşt"ı .. d propaganda!kaynağı olmak yllre tahsis edilmiş ise bir 
a ar Yola tadır. • • d 
k l Çln e sc,ferde 6 bin, iki Sc'fer .. ie 11.ı 1 3 

Vita Çı acak Her iki "taraf bu · biltiln teçhizatile beraber ·~ man ar yavaş yay ş 
~laıı Y~t Illak cephedn muharebe duru 12 b" k. · b·ı· ilerliyor ~ ~ebb. aınınca ya· Z f . k ın .ışı ~öndere ı ır Moskova 28 A..A.. 
s qd Vek:1ı ~ üzerine Ik· munun kendine elverişli • a erı azan- Ier. Fakat bu ihtimalleri 

\' cı. etı · ld "lzve::;tya,, gaz9tesinin cep 
~ ago0 nıo Hataya o uğunu ileri sürmekte k b f mütalaa ederken bu hu ıt ı.: ilek m a ı" r şere o hedeki muhnbirifüildirİ'lTQf. ı11• ~rar \r er gönderme- dir. Almanlara göre ln· su~ta karşı tarafın alaca· • ., 
'· .... ~rdix.; · ·ı·zı 1 h 1 d k x.. tedb" 1 . d .. .. .. d Almnalar Moskovanın "•t ufiıı V 6ını yazmış gı ı er ay arca azır an ı 1 • ( 1§• ır erı e gozonun e .. 

1'"" ek;:\1 mese esı o muc:. b \ d k l" d şimal batısına yenide.c mu 
) "gele <ı etten vila· tan sonra harekete geç· ~ u un urma nıım ır. Uıh n b" M k k d him kuvvetler ~öndermiş 
~ lctarı 

3 
ır telgrafta mi~ fakat bunda asla mu· Italyanlar 5 bin esir os ovaya a ın e lerdir. Bu bölgede 24 sa . 

~~ ~Olıı C k Vagon şeke. vaffak olamamışlardır. l· aldıkları;.ı söylüyorlar vam edivor. nttaııberi durum çok kötü· 
~a Oııun ~ ar.ıldığı ve iki talyanlar,lngilizkrdenS bin Almanlar Moskova mü leşmiştir. Hus askerleri 
ti! Q.ı .. &onde ~lrkaç güne m~ferle bir general esir ~~ava yo 1i1 e Li b- dafaa hatlannı şiddetle Zür s0ğuk kanlılıklarını muhu. 
~~'Şlir. Yo~ıleceği ·bildi aldıklarım bildiriyorlar. • k lamağa çalışıyorlar. ı\l f~za edPrek intiZ11mla da· 
~ Qekerin ~.çıkau 3 va MihverDevletleri arbk bir yaya yenı UV- man ordusu şimdi Mosko vanıyorlar. Bununla be~a· 
~ tr lskend ır iki 2üne Ing.iıiz taarruzunun Libya vefler QO .. nde- vaya 35 kilometre kadar ber Hıtlerin 01.usu harbın 
t\eklennı eruna gelme da bahis mevzuu olamıya yaklaşmJŞ bulunuyorlar. h1şlnngıcmdaki ordu de· 
l:lq ektedir. ca~ım ileri eürilyorlarlar. • ı · Bu istikametteki harekiH ğildir. Ve artık ilmidsi~ 

Dı ... A.dŞVekı'lı"nıı"z lngilizlere gelince: Za rı ıyor nlmanlann lehine inkişaf lik içindededir. Mütectıvı· ~., zın akibeli Moskova kapı· 
Ada .::ı.h!'lıyı • yıatlannın n~ır olduğunu dileri söylilyorlar. Bunun tttmektedir. Moskova ya beli" 1 k\ 
,, q,,q d · ki" d k' Al lannda • o aca ır. 

~~e . na 
28 

Azıyaret etti itiraf etmekle beraber bir için lngiliılerin zaferi ka· rım aıre şe ın e ı 3 I ~ ı~uraı .A. - Mer generaliu esir düştüğünü ~ zanmaları şartbr. Libya man ÇAmberinin içine gir Moskovaya ' 5 ki O· 

~~~lla'"ekıi~ ~tmijkte 0 nü kabul, fakat 5 bin e· sııvaşuıı kazanmak her iki miştir. Bu daire her gün metre yaklaştılar 
~b· Sayd ıt:ız Doktor sir verdiklerini yalanhy,n taraf için de bir şeref me biraz daha sıklaştırılıyor. 1stokbolm 28- A.A.-

lll anı b Almanlann Moskov..ı t~ılll. e Mersi d ugün oto lar. Libya sa\l'nşı çok şid· selesi haline gelmiştir. üzerine 45 tuman kuvvet· Ofi aj:ınsından : Alman 
~ı ~ ~_ Vna.y~· en buraya detli olmakta devam edi· Almanların hava yoli· la hilcucna geçtikl~ri ku· melıafiline göre, Alman 

~ •lijllce\'· .1 Belediye yor. le Libya cephesine 'kuvvet 0 ordu'arı Mo:ıkkvanın mer 
•Hır. ıuı ııyaret eyle d' al vetle tahmin adi\iyor. du kezinden 35 .kilometre 

'

" Ingilizler şim ıye ka ve harp m zemesi gon· 1 na ı ........ ı Ruslar Moskova· '-r V ~~ ur.akla bulunmaktadırlar. a k' dar daima düşmanlarının derdikleri bildirilmekte yı tahkim etmekle meş· 
Lı e ılleri üstün kuvvetlerinden bah· dir. Almaııyad~ her biri ğulCi.urlar. Bıı itib .,.ı, Al· ' Om Ün isti iğe 
'le f sederken şimdil.lbyada!mil blltiln teçbizatile beraber manlann Moskovayı he· k k 

[).. Ye i savi şartlaniltıoda Alman 3) asker ve iki buçuk ton men bu günlerde de ge· arş 1 oyma 
tıı ;ıı~~~ Joplarıdı · larla karşılaşııklarmı ken yük taşıyan nakliye tayya çirmeri beklenmekted·r. Paktından sonra Al-
~~~~~ A.A.-~. ~~~~~-~~~~~-~~~~~c~u~v·~-~·ı~G~r~-~-~~m~~~~~~-~.~~~~~~~~~ manya 30 yıl harp 

"~iİ~a4ıt ~eyeti bugün Muhtekı·rıer ı·çı·n la_Rus=lara göre edebilirmiş 
l~~ V~ltjı· Ulasında Baş- 1 Berlin 27 A. A. -
t ı. il iL 1 Şu ·· S a~ı ·~1ı11· tu aracoğ V k il dd Al 1 1 • J~vvelki gilıı burada im1,a· ~~tQş:11~u~~nue toplana- Adliye e i iği mü eiumumi- mani ere ı ıınan komün·suiğe kare• 

'~n,_.şıer üzerinde_ liklere bir tamim gönderdi işi devam ediyor \Y~~~ &..~l~i~~10~:~0~~~' 
DGF\. ~lll'l'liz An' ara- ( Tilrksözü) 6 _ Ne miktarınm 1 Moskoya tehlıkede Hibbentrop çokuzun bir 

h 1~~~ Adliye Vekilliği_, mil\t ko- derdest buluı:ıduğunu. Rostofta Almanlar nutuk söylemiş ve f",zcüm 
be,... ra)jh.1,'"'1ıderuna gı'tt'ı le b;\rl·in uzamasmdnn Al 
d ·q~ '(j z nmma kanununun şümu· 7 - Beraetle neticelen bozguna uğrad ı ınanyanm mesul olmadığı· 

llı-Q İrıdc ,Söl.:merıstıer luna giren suçlar hakkın miş olanlarda delillerin Moskova 27 A.A. fass nı ve bu paktın imzalan· 
<lu~ t\kırı,.1 trrıniyet ~1ü· da Cümhuriyct müddei umu ftkdanı veya hftdiseııiıı suç ajn.nsı bildiriyor: rn ısile bir Avrupa birliği • 
ki~. &abllh Olduğu halde miliklerinden bazı malO.mat teşkil etmemesi Kihi sebep Alman kıtaları 1 ula· nin kurulmuş olduğunu 
ı11ıı.ıı~1.~e ak Iskenderuna istemiştir. Vekilliğin bu 

1 
}erden hangisine istinad nın doğusunda bir Ş'"l ri ve lıöyle bir teşekldilJe 

lcftiııL U · 1Şarna kadar hususta yaptığı tamim şu etmekte olduğunu. berabfr Almanyanın icap r:. ~~M ış.er .. . d işgal edere!\. şimal · doğru d t . 
"' al{ ·1.1~ bı.ı uzerınde ur: e erse 30 yıl ngilter" ııe 

!Q· h " \lndukt . .d 8 _ Silrgön cezası htik ilerlemeğe devam ediyor. \ . ı~ ge an son 1 - Bu sentt 1ptı a&ın lar. Muharebeler bütün harbede >i\eceğ"n\ belirtnnş· 
d6tırnu ç Vakit şehri dan teşrinievvel gayesine medilmiş olan hallerde sür tir. "'I ~li_ı __ r~. ~~- kadar Millt korunma ka· gün mehallini, ~östt::ırir şiddetile devam etmekte· ---------------
'"\ ~ - mu··ıhak•·t v .... m rkez işlerı· dir. Alman ordusu Tulııyı SON DEKİKA 

Q 1 • ı ı an 1 ar nununun şümulüne giren ., ... ~ Qr.::ı.d işlerin miktarını. :~yrı ayrı olru&k üz"re ta ı - çevirmiş oldu~und n •o f v1oskovaya 
k 

~ Şeh . . 2 - Bu suçların han· ıim edılecek tirer nüsha . kova üzı:ı .. inJ z!irb .. le,. in 
P~ acakl rını ya· ectvelin aönderi!ru .. si. dirnıeğ(I, çalışıyor. Son gün d v 

1 
~<l~o arrnış gi tarihlerde işlendikleriııi. "' d t R t f OQ ru 

Sıtb';>e~ıı h~~ıetesiuden . 3 - fat<ihat icrasına Fiyat ınilr ı.. be komis ıı:ırııtakası~ed~up a \.lnı~l~l~r AL\1A IL8Hl H \lUXE 
t~ı ·Slıını~t&l o tlero ö . mahal olmadığına karar ve yonlannca lınzlrlan an iş'e ğ l ., .. Ti DEV \.M. EDIYOH 

(!r f ıer .. g re, rilealer hakkında bu karar rin ııekadar rnüddet zır· bozguna u ralı mış, Ö 
11 ve ~k k ll&liyelc lat'8f1uclıı ~ tarın •··ril1lerı'n1·. fmda haz.ırlcınruk Cümhu· yal'aiılarınm sayıo;ı 1 hini Vişi 128 :\. A . . -:- ALel • 

'i.l.tıııı:ıtan clo .. kuı geçmiş ve u.ı nıaıı ral xo. u u gore, · eİ~ı lt, llu . nıoğe lıaş· 4 - Takip eJileııler riyet müddeiumumiliğine bulmuş•ur. 50 t~ınk 130 n!ngl"uttaıd Hus ordusu Al 
&..ı..:' d Ceteı · hukkında takibat tarihle· tevdi edildiklerinin anlaşıl top Huslann c·lin° geçmiş man \..emb ı .ui ynrmuk 
·~rl Urdu erın faali t• t şebhUsliml bulunmuş, 
lilııı ere lr roıak ve öt k" riniıı yani bu işlerin hangi ması için bu suçların işlon ır. 
"'ni a~ ~te i,~ret ör~~ tar1hlerde mahkenıel re in· dikleri tarıhlerle Adliyeye Molotof un oğlu esir fakat uu teş ·blı"is çoL U· 

'ia1-
0 

l "''"'' · tevdi edı"ldı 1" erı· tarı"lıler L'e ı n 26 A., . Al· ğır z 1yıatla piis\{urU\lrniiş· 

~
h'lı:ı .. ~lnııı..a e graıl şeh- tıkal ettiklerim. °' "' ' tur. 
"'i ... ~•ı ~ k 5 }) l d ll0

"'
0 ra alınarak bu lıusus 11ıaı1lurın elı'ıı..:. esir dü· ~icı ~." lieıı arar veı· ı - >Ull ar: .:ın ne ~ ~ Merkı>zde Alman kıta la 

~h> Cdılnıiy Uı resmen mi.kt:.rıoıo lıUkme intikal uı müta[ea b .. yunı ve ge Şt>ll Rus Hariciye Komi~- nmo kovayadog"ru ileri lı:ı 
ıN. Jatj en b ı · · f t k ı k · ı·ı· l\folotofun biricik ( ğlu l "4lt tı k u haberi ederek katil ştik erını ve ne ltl mu,.a ·a >a onııs· n re cetler;ne tlevam ~dıvor 

• llt~ılanıak lil2.1m hükme iktırım ellik\eri ve yo.1larından adliycce isle bugün yrtbancı g zete Dıtn 26 •iiks"k ru ı lı . ım· 
kalileştikleri tarihleri. Sonu 2 incide cilı•re gösterilmiştir. b. y e~ir edi mışıir. 



Oz Türkçegedoğru 
Dilimizdeki yabancı kelimeler ! 

yerine öz Türkçe kelimeler kul
lanacağız 

Yeni bulunan öztürkçe kelimeleri sırasile 
bildiriyoruz 

Güzel dilimjzdcki ya· Teksir etmek- Çoğaltmak 
lıancı köklerden gelmiş ke Matbuat -Basın 
limeleri atarak yerine öz Matbaa -Basımevi 
türkçe kelimeleri koymak Matbu -Basma, basılı 
ve kullanmak için son Nusha -Sayı 
günlerde verimli çalışma· Kari -Okuyucu 
lara başlanmıştır. Yavaş ~tuharrir -Yazıcı 
yavaş meyvelerini vere Tertip -Dizme 
cek olan bu çalışmaıarı Mürettip -Dizici 
oknyucularımıza günü gü· Musahhih -Düzeltici 
nü gilnüne bildireceğiz. Alarm' -Tehlike i~reLi 
ilk listeyi bugiin veriyoruz Tahtessıfır -Sıfır altı 
Bundan sonra yazı işleri· Fevkal sıfı~-:S~fır üs~ü 
mizde bu kelimeleri tkuJla Mukbel{j bımısıl- ı\tısıl 
nacağı. (leme 

Ademi tecaviiz- Saıdır- Mm taka -Bölge, çevre 
mtızhk Vesaiti nakliye-Taşıt 
Mesnet -Dayanç lhraç -Çıkarma 
lcab - lster Anket - Sorufjturma 
lnkişaf -Gelişim Teatii efk!r-Reyleşme 
Emare - Belirti Mutavassit- Aracı,orta 
Gaıp -Batı Merasim -Tören 
Şark -Doğu Alaka -İlgi 
ıcbar etmek- Zorlama (Sonu var) ....... 

Muhtekirler içini 
Başı 1 incide 

nilen malfımalııı mulad 
olarak nekadar zaman zar 
fında verilmekte bulundu 

• ğuııun ve bu ~vııp'arda 
gecikmeler vukua gelmek 
te ise blmuıı zaruri seb p
len.leıı mi ileri geldiği rıin, 
yoksa bu komisyonlaı m 
lm bP kınıd"'n fmıliyetlerin 
de bir betaet mi mahsus 
bulunduğunun ve Milli Ko 
runma kanununun şümu 
ıune giren suçlarda meşhut 
ı:.uçlarm muhakeme usulü 

~ luıkkır.dnki kanunun tut 
bik nisbetin!n ve ne gibi 
tahkik muamelelerinin bu 
işlerıi umun i hükümlere 
ırakmak .. ınecburiyet'ui 

doğurduğunun Rljlk ;e et
raflı bir sureltt· bitdırlime 
si. 

Jstenilen cetvelleriıı \·e 
n tfimalm, nilıayet on gUn 
iç!ndo itina ile ve LıÇık ola 
rek ve milli korunma .ka· 
ıuııunun tntbıknll hal:kıo 

.da ~.azıh bır f ıkir vermiye 
ıroüımit biı· şekilde tanzim. 
,dilmesi ve bildirilmesi ta 
mimc.ı tebliğ olunur . ., 

Nakil ve tayinler 
l:3k~nı un Belediye tal.i 

bi Doktob \lıtluUalı l )J. 

mirli Maraş le ·km, n~ı · 
diye t.l\Jibliğine ıuıd :d l· 
ım\§tir. 

.Anl.nkya Erkek L·s· si 
.coğrafya tJ.ajyerliğine K .s 
:ımoııu Useiii coğrafya 

:StujyHı \ ŞüK.rıye ·~'am tayin 
.olunmuşıur. 

i'\eşriyat l\li\dürU 

SEJJM ÇELEN~ 

İncir nakliyah 
inhisarlar Başmüdürlü

ğünden: 
Arsuzda mubayaa edil 

mekte olan:talıminen 50 
ton incirin lskenderunıı 

nakli eksiltmeye konul
muştur. 

1-Muhammen lıedel 400 
lira olup % 7 ,50 muvak· 
kat teminat akçası 3J li 
radır. 

2-Ihale günü 6-12-
941 cumartesi sual onda 
yapılacaktır. 

3-Şttrtnameyi g~r· 

mek isteyenlerin Arsuzda 
mubayaa memurluğumuza 
IskeQderunda inhisarlar 
Müdürlüğümüze ve buradR 
satış .şubemiı..e müracaat 
ları ilA.n olunur. 

ilanen tebliğ 
,S{JUI HUKUK .MAH· 

EMESi 1o;:N 
UAkım :Sabit Somtüı·k 

Kfltip Hitdi Kaleli 
Antakyamn Dutdıbi 

mahallosiııJen Bekir ka· 
sapbaşı oğlu Ahmet tara 
fından Antak~anın lhr 
bi}'e nahiyesi sabık müdü 

ll' ~ı c rü alıir ,.,._avas og u e 
mil':-ıal~vhfı e 1 !JID~ olu 
nan al ıcak d11vasrnM t!.:rt! 
yan a1.Pn muh:ıkcrnesirıde 

1Vluıtdeia1"yh t~emilin, 
iktunetgllhıwn me\·)>ul ol· 
duğu namına çıkarılan da· 
vetiye arkasındaki meşru 
hattan anlaşı' rna:;ın bi 
naerı hukuk usulü mulıa • 
kemeleri kumm ııun 141 
ve 148 nci maddelt"rine 
tevfikan hakkındı iJanen 
tebligat icrusına ve bir nüs 
hasm mahkcrnP divanha· 
nesino lıir ay mllddetle 
talikine\ e duruşma günu 
6- 1-942 tanhiı e mü 

Megva ve sebze fi t/arı 
Antakya Belediye Reisliğinden de s'tıf 
Hal ve sebze pazan Dükkanlarda perakeıl ~P 

Satışı Fiatı sd1 ~ 
Cinsi Kilosu Adedi Baği Kw·uş Cinsi Kilo Adet 9 

Hömbeles 1 8 Hömbeles 1 5 
Karpuz 1 4 Karpuz 1 t1 
Soğan 1 10 Soğan 1 31 
Kuseyir P"kmezi 1 35 Kuseyir pekmezi 1 4ı 
Antep, Kömürçukur ,, 1 40 Antep Kö. ,, 1 1 
Kavun 1 6 Kavun 1 ıt 
patates 1 10 Patates 1 ~11 Kuru üzüm 1 inci 1 30 Kuru üzüm 1 ci 1 n11 

,, ,, 2 inci 1 15 ,, ,, 2 c~ 1 -;v 

Kuseyir inciri fahli 1 18 Ku. inciri fabli 1 ıı 
Kurmacık incir 1 10 Kurmacık incir 1 ~ 
Portakal en iyi 100 250 Portakal en iy! 100 Z!f 

,, Vasat lOJ 150 Vasat ıoo 1 

,, Adi lCO 40 7, Adi 1 O ı50 Mandaliııe en. iyi 100 150 1andalina en iyi tOO l.11 
,, .. \1-usat 100 10 ,, Vasat ıoJ il" 

,, .\ai ıoo 35 ,, Adi ıou ı~ 
Ekşi limon iyi ıoo 125 Elrşi limoa PO i ri ı~Oo 1' 
Taze bıber iyisi 100 15 Taw biber ıyi-1 v 

1
0 

,, ,, Vasatı 100 12 ,, ., T t1 ıoO @} 
Yeşil biheı ı 00 8 ) eşii biber 100 tll 

Kam k 50 '0 K 50 ~ 4 ış ırmızı J amış kırmızı 'JI 
,, &~yaz 50 40 ,, Beyaz 50 10 

Ispanak 1 2 1 parıak 1 1o 
Patlıcan 1 8 Patlıcan 1 10 
Kabak 1 8 Kabak 1 8 
Taze fasulye Aşekadm 1 9 T&ze fasulye Aşelrn. 1 iJ' 
Çalı ,, 1 7 Çalı ,, 1 ı 
Havuç 1 2 Havıı'; 1 j 
Şalgam 1 1,50 Şalgam 1 
Lahana 25 40 Lahana 2~ iif!IJ~ 1 

Lahanıının 1 tanesi 4 kuruşu geyıJJ 1 j 
Turp 1 7 5 S. Turp 
Pancar 1 1,50 Pancar 1 010 g:ı 

Yüks .. k VilAyet matrnmının 2481 t>ayı ve 25,11,941 günlü her ııaft~ef8 
perşembe günlerı Encilm~ni Bele<liy~nin mevaddı gıdaiyeJen sebztJ V'~ 

0 Jarını tespit ile ihtikara yol vermemesi hakkınd ki tamim oku·ıdu.. f)ıc 
27;11,941 Taıihine müsadif perşembe giluü i çtima eden Heledıfd ~tıjs 

sebze pazarı ve hal fıatlarına nazaran yukarıda nevıleri gösteriloD 111~ 11~ 
ri karşısında yazılı fiatları tesbit ettiğinden bu mınval dairesinde satı f '~ 
rar verildi. f b I~ 

ilanen tebliğat ilanen tebliğ ilanerı ıJ~ ıı 
A. H. Hakimligind<·n: Asliye Hukuk Ha.kimli ASLIYE }lU!\. 

Antakyanm Sarı .Mah ğinden LIGI GiJI 
mut mahallasinden Fran· Antakyaııın Al<baba Antal<Yfllll~ ı..ıJ 
suva Cur oğlu gazal ta· mabaılesinden Abdürrnh lesinden 'fııtrL1"'118yl' 
rc-frndan ayni mahaıleden· m n oğlu H lef Emir ta· . do~uııl . B 
l~·rab'rn llyas 0ı·n·m ve ka f d v ruıden "·ddel u v ra m an Anlakyaınn ert uu " 
nsJ Ve Nauln hekim kızı rafındaJ& llr d .. '' r:..t1 ~ mahallesind .n lbrnhirn Kır .... !P"ı 
cemile aleyhlerine açtığı ba oğlu Cırci ve diğşr oğ ni mab·1 e ğlO 
alacak davasının yapılan ıu Rızkalla, Necim ve Cır Katreınız 0 uğı ıJıl 
mürafaasmda ci aleyhlerine açtığı ala· aleyhine 

8~ 1lııJl tJl 
Müddei aleyh Ilyas bi cak davasının milrafaasında: vasınıu yıı? 

rim ve Cemile namhırına M.üdd1Jialeyhlt-rdcn Cir· sımfa : . ..ıeib 
çıkarılan davetiyede bun ci, Hızkalla veNecim nam .Müddet ....... ıı'' 
ların Suriyeye gitt .kleri lanna çıkarılan dav~Uyele· ff · .uaıııııııı ~ 

8
t'1) 

ve oradaki ikametgah ve re l'ostu idare inin verdi· ıp dde1 f 
adreslerl. meı·hul olduğun· x.· yetiye ınu ~ı.ırl'l 

.., 6 1 meşrulınta nazaran bir el -, 
dan balısile mezkur da ve· müddet evvel Amerikaya sene e'IJ~ ıgllll1til 
r-;~"' pos~ .. hane idaresindt·n ·tiki · ğı vı~ ikllrııe ·.h1l 
"ı', "' u.ı gıt erı ve orada i İlta· şrW" t 
ıade kıimrnı~ ve davacının metgab ve adres erj meç· olduğu rııe bİ ıl_ •• 
talebi ilzeriı'e bilkuk usu idaresiııd001_,,ş51" · 1 · k lıul olduğundan b.Jh::ı le ı.v 1 lü muhakeme erı ununu d kılınIJlIŞ ( 

111 
tılJıJl11 

41 148 · · d avet kGğıtlaıının bilAlelığ ,, nun ı va mcı mn nı Jav~cırı. 111ıı ... 
d 1 • hk"' t f'k i1:1de edildiği anlaşılnw:ı ol "' ~ erı a umma ev ı an "' kuk usulu 

1
41 

haklarında mahalli gazete maklu davacının ta ebı u· urı "fJl 
ı.orine bukulıc usulü muha kanunun tılıP 

' ile ilAnen tebliğttt icrasına kemeleri kanununun 141 nıuddeterı ı;~ıtcJJ ıJ 
kar r ;~rilmiş olduğun 148 incı maddeleri ahkft· fıkaıı lı ık ·ı~ 
d \ll duru$rua gqıni olan~ fllllla tevfikan lıaklanııda uazete ile 

1
rll' ,,.,# 

27-1-942 1ialı ~ıiuiı şa- • Jıll ııY ... 
at Q,30 du asliye hulrnk maiu1lit ia~e~ ile iUlnen icrasııı; 

11 0ı.ı9t 4~ ınabkt~rues;nrl gelmesı ve teblı~at icrasını.ı J ararva duuuıı 8 
1 ...... d 

y l tnsuı,li:lı hır vek ı v • Cd riJmiş olduğundan duruş- elan 27 9 ...... .3 \11' 
vup. anıesinhle go ıdt•rn · u;ıa giınil olan 27-1-942 nil saı.ıl ıiıJ1' 'I 

1 9 d A ·11e ,.,, 
si ok l t.•kdı 1 .tkhı ı· sa 1 gilııü saat l n· ra j\sll,, ,,,.,.. 
da ı~ u i muamele yapı· tukya Asliye Hukuk nı h ınesine ge 0ı;.ıl ş 
tucagı , n t h'ıgoıunu.~ keınsiue g ~ımeıeri veya ilik•i vır ~\fı1P~s 
nlHliy.ı Sılltı nu d ~ m11 ıke tasdikli bır vekil gönder· e ~ ViJ JO"' ~ 

nıı!~İ:ı te h ııtr b:.ılm, 1Jnız ve meleri veya ce\ ... 1n me g~ 1derıı ı;:Jı> .• 111 
ya kıuıuui Hr vd:ıl gön Vbrmediklerı takdirde ha · :ıocııı 111l1Y 
derr11e lİ:t. ~ k:>i hald • ~! kkı larında kaııunt muam.:ı-1 .1ılsdJ' 
nııdu l:ı.a ıu i nıu,uneıe ya· yapılacağı i1ttııen t bli~ o· ~ı~ut• 

ıunur· 


