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~laffl;k kl;koş -u.-7Ji g ~z~i~C~e~p~h·;M-- ingiliz • Krai. 
r t! Ticaret filosu men 

rın öğleden sonra yapılacak de diışf Ü lerde suplanna bir me 
) Ataturk K . ' d d al>ılan hıı ırkoşusu ıçın can11 oıacağı amaşılmakta ı •1• 1 T b saj gön er i ~i. &ibid• Zlrlık sona er dır. ıngı.ız er ra Rus tebliği Londra 25 A.A.- ln· 
%rak ır.. 400 atletin Ya1 ın y~ pılacak olan 1 b d v Moskova 26 A. A. _ giliz Kralı Altıncı Corç 
~[\o,- edeceği bu büyük büyilk Atatürk koş'u~una USgar e ogrU > lngiliz ticaret filosu men· 
·'iu Yarın .. "' - I I I h.us tebliği ~ ~t lS o~leden sonra iştirlik edecek olan takım j er iyor ar Dün bütün gün cephe- sup\anna gönderdiği me· 

lııoıan te başiıyacek, ko l•r Num.ıralarını almak . . • lerde kıtalarımız dllşman· sajda bilhassa şöyle Jiyor 

11h tö,"'••l g•nı·lik Teşki ü1.ıı•P bugün saat 18 e ka Esırler ganımelı la ş•ddetli savnşa devam lki ytl savaşbın sonra 
n, ı.ı enle A latüı k ·büst il dar bö 1 ge in'< kezinde ko sayı 1 ı yor etmişlerdir. Tuta kesimin· şanlı lngiliz bayrağı dola 
ıı...k:.nk koyacak v< and şunun umumi kdtibioe Kahire 25 A.A.-lngi· deki savaşları idare eden şan vapurlanmız üzerin 

l\tr. b•Ş vurmalıdırla•. \iz r~sıni tebliği: Alınau kumaudunının uğ· de hor zamankinden faz 

1'•J.,. oıuya girecek etlet Haber alJığımıza gllre kıta\anmı1 ·nn Binga radığı ağır ınağlllbiyetten la bir gururla dalgalanı· 
1atio.ı; !•kir olanla,• Sayın yalınz bu ko~uva mah•us ıiyi i~gal etmiştir. sonra ~ltnanyaya döndüğü yor. Büyük bir cesaret ve 
) ~k~:n delftlı ti le yeni a olmak iizcre ferJi vdr kı m Şehre ilk gire 'ler sil· 1 a nlaşı 1 maktadır. ; Cenupta f oragatla devamlı bir •u • 
ltıııi, ı ve iç çamaşırları , tasn'fl:ııioden lıa~ka grup var! kıtaları olmuştur. Bun bozgun halinde çekilen rette göğüs gerdiğiniz teb 
~dır edılrniş baluıımak tasnifi d

0 
y opıl.ıciiklır, larm bildirdiğine göre şe · düşman Orel üzerine çe ıikeler çok ve büyUktiir. ı... ll Fakat bizi tatmin eden ve 

''it ır . ı:ı.taydu bir eq\ da \Iükafatlar ferdi takım hir harapbr. Kuvvetli a· kilmf'kte ve şiddetle ko-L "orıı "' d s'3vindiren nokta düşmana 
"~yuı. lnıeınis olan bu ve grup olmak üzere üç kıncı kollarımız Bingazi· vaıanmakta ır. il k • b 1.arhelerıni iade Gtmek ve 

oşunun çok heye derec }0 göre verilecektir. den çekilen düş!mana her Alman le ligi 
\' - - - - --- yer~e taarruz etnıt-ğe de sizi himaye etmek husu-
v~k '\l d' D b b d llerlin 26 A. A. - sundaki kudretimizin her 
' 1 e H t· lst·ı hsa l ı çog"' ait vam tı •yor. a a atı a r eye l bu kollarımız düşmamı a Hesnıi 'febliğ : gün artttğını görüyorum. 

~ D~n toplandı k · ' ğır kayıplar verdiriyor. E DUn de Doğu cephesin İngiliz milletine mesaj 
~~ flku!'a 

25 
AA -I.. ma IÇln ·rıer sayıhyor. Dllşmanm de savaşlar çok şiddetli Londra 26 A.A..- No 

~t~llerj He t~ b · Ü l~w Devlet zıraat Ku- ~ok miktarda top malze· olmuştur. Cephenin orta el bayramı m"rnasebetile 
rl.rı-. l Dokto·Ye 11{ uf~k ıı..;: aş·. mesile dıgv er malzemesini bölgesind~ karşı hücumlara l ·ı· K 1 lt C ı'- n r e ı uay rumlarına \'eni ma • . . t b . ngı iZ ra 1 a ıncı OrÇ 1ı1ıık t reisliği altında haf· erlı.e geçır8ı~or v~ ? a r!p e

1 
geçen kuvvetlerimiz 21 lngiliz milletine hitaben 

. opıaut kin~ lar \gönderilecek ıyo!'. mgı.lzının şuna düşman tankını tahrip ey· bir mesaj gönder.niştir. 
1 ısım yapmıştır. d ğ rl ı l t lem"q --rdir. Uzun menzilli 1 ·ı· ran El . . Ankare- Zira ll Vekil o ,.usun a ve ıa e-n ama ., Kral bu mesaiında ng ız 

il ı\ı:ıka orta çısı milu ltalyanlardaıı milrek hataryal.ırıınız Mc.nş lnyı milletinin bayramım kut· 
~~ l!.ı~ ~ 25 A.A.-lran lıği zirai ko nbineler lrnru kep olduğu S!Hıılan kü- larından Ingiliz k}yılarma ladıklun sonra diyor ki: 
tık da a:ı bu~ün saat 1 l, mu için lraktör, pulluk ve çük düş na:ı gurupları bu muvaff kiyetli ateş açm1ş .. Bu savaş balki bizi 
L SayılaŞvekıı Doktoı· He· sair ziraat aletleri almnğa \un maktadır, Bunlarm da lardır. Bir d nizaıtımız L b· daha büyuk fed ... karhkla· 
"lll eA·ıı .ın .tarufıııJan ka· karar vermiştir. imha:::;ına ".alışılmaktadır y ı hyılarında bir dilClman 1\1 h k 

~ 
\l 1ll ı.· " " ra zorlıyacaktır. n u a • 

~h 
ıştır. Bu aletler deylet tara Hava kuvveti rimiz düc;ı · destroyerini torpilliyerek ·ıt t" " kaktır ki lngiliz mı e ı 

ram an as- fıudan ye 1iden ; kurıılan mcın k ı\elerine ve rvıotör batırmıştır. en vahim anlarını ge~ ir· k çiftliklerde kullanacak 11" lü vasıtalarına karşı tesir Gener a\ Katrunun mektedir. Savaş bitmci~1e 
erlerimize Hükfirnet zirat istihs li art li hücumlarına devam et- kadar büliln lngiliz nıillle· 

h 
tırmnk yolunda daha bir mektedh·. Tayyarelerimiz Mesajı ti ne geıtıkirseonu yapma 

~ ed"ıye çok mühim kararlar ver sarmc otomobillerne asker ğa aı.meylemiş bulunmak· 

k l B k 
Knhire 25 A.A. - Htir a mış bu unuyor. u arar taşıyan kamyonlar da da tadır. Hepinizd-:n kuvvet-

ra 50 b' · b'k k d Fransızların Ur\aş.uk Baş· 1ı1 par lunn tat 1 ·atına ya ·m a hil olmak ilzere düşma· li ve c,.sur <.rlmanızı isti· 
r k kumandam General Katru 

ı\hk.,a yolladt Mşlanaca tır. nın çok miktarda tuşıt va uoruaı. Gal"An telılike!eri b •
1 

a Brita'Iiyahlara ve Hiir Fran ,, \"'" 
\ raru ru 25 A. A. - DE~HRYOLU EŞYA sıt .. ısıoı tahrip etmiştir. Be sızlara hitaben noel bay· yeııdiğinizden memnun o· 
11.'~h.~~ •skerlerimizc TARiFESi Dt:GışıYOH ııina ayyare meydanını ramı müoaseb•lile bir ıne !arak bu yılın e~iğıni oo• ~'' ı· 'Ye hazırlanmakta• işg·:ı.l ttikl~ri zam n ora- saretle aşınız. Ôııügıüzde ""ı ~ıılııy • . 8"J. göndermiştir. Gen ral t hl"ke ıı~~r ve ~·urdım se· Ankara -DevlotDemir da tahrip edilmış pekçok ufuk karanlık ve e 

1 

• ~ Cenıivet' d d . b l bu mesojıia diyor ki: l l l kl b aber ı .. ~ı.tl' ., ı or uye yolları ı"d0 res·ı vtirürllıkle iişrn n t ıyy ıres u un · . . ler e do u o ma a ~r 
t'( " ı .. " ·'Rus müttofiklerımı \ 
I t~ Olarak 50 bin olan tenzilli eşya tarifesini muştur. yolumuzu vösterecek yı. ~l'i Yoıı zin A\man\ara indirdiği ı tıı_ llıb" aınış1 ır. Asker 1 oubnl 942 tarıbinden iti Peten istifa etmemiş dızl<1r da vardır. Bu yo u -~'· '"O kı>ıt k " ağır zarbeler ayni zaına:ı· .. '-ı' ııhr~ ~: .. lı.ooiye a'ırı. haren kaldırac.ıklır. Bu Bo,.ne.s Ayres 25 A. A. - Ttt:-ırınm in:ı~etile yüru~ e ~ıq ~.., 1 da bir üm"t b11yramıdır. 
"

1
t t._l ' hrkı~e şeker ııun veı·ine \leni bir tarife Frıınsız, Büyük Elçisi Aı jqn I .1. ·ıı . h. . t cek karanlıklar bilinciyt» ı~,. ~ urı 

5 
b' ,, ,, ngı 1z mı etı iırrıye vo· \ k d 

lost birli . n, beledi hazırlanmıştır. Yeni tarife tin Hariciye ı azırhğına !Jir ıici şefleri. Çörçile inana· ışıklar parlayıncıya a ar 

~Q lira t{ı . bank ası da ile 1700 kilometreden faz nota göndermiştir. Du no- bilir. l tııkip edweğiz. ,, 
~ Verrnıı:zlerdı"r. 1 tnda Fransız' Devlet [>\e·sı' --------------! \;: ' ld yerler ıç n Je te;ızi iit ----~-...,,..,...~~~- .... 

l'l'l Ur ay l ık- yapılmaktadır. Maı eş~! Petcniıı istifa etli SON DEKIKA s İV a Sf QpOI da 

' 

Devl&t D.m•iryollarıya ği V<." Alman kıtularımn Binga~ düştük AL tA~L\ll 6 er. UE 
t\ ~ arı işgal edilmemiş Frano.;ız IJ~~r~ d pıhıcak daha bazı yenilik bölgeı riı.i işgalA baştadıi::'1 t 20 Ull\ KlŞl K ı\ Y BE 1-

-..n, I 'leri yakında il ftn edecek k d k. ı b ı en SOn ra TILER an ev ve hakk m a 1 ıs el' er ya- . A · .., tir M hl k d k Moskova 26 A. · -

1 

Lırı~11erilecek --~- laulann aktadır. ısır t i e en ur ll '1111\ Almanlar muazz ım u 
~ıı.,. lUpt t ld ' 

1

~b ı )"'\:t ka ' ·memurların K • • k b 1 •• k 1 U U c pho"ı 1iz~rinde teşeu ils·· 
.. t'l\ıd tıun aylıklarını esecegımtz Ur an arı QO e Kahire 26A.A.- Bi·

1 
ell rinde tuttukları yer ol t 

11 l arı ... d ı H 1 g zinin nlınnıası Libyasıı- 1 · d .ı Uİt le evvel öcltmıek re armagan e e1;m. avacı 1 vaşımla önemli birmtırh Sı\rO~lopo eevr~sın e u 
'te V &r•r . alınış ve 1 d r. Burndaki Alman nıuv ff ' olamamışlardır~ 

ba ek8leti de aylık ğa kıymet veren milletlerin' da zırhlı kuvv~Uori yok edil Buruyayapılan ve 36 saa 

~~~~d~::r~:;~:ıı• ima başları dik ve havaya kal- ~;~ş .:~.~:d·~~ .. ~·~!~d~:'~: :;~; k~i;~~~~~m \t,~.0 ;~ 
en emri vermiş· kıktır. den tehlike artık ortadan bur da 6 günd<-' 20 bı 

kalkmı~tır. ki şi kaybetmişlerci•r. 



c--ır- •• 

i-fong ongda
ki İngilizler 

Japonlara teslim oldu 
Londra 25 A. A. -

En .... son dakikada Japon 
umumi ;karargahı bugün 
Hong Jrnı1gun duştnğünü 
bildirmişt ir. Şehirdeki ln

gitiz garnizonu saat 17 ,3 J 
d;.. Japoıı kuvvetlerine tes 
Hm olduktan sonra SJUt 

19.30 d..ı B,lşkumandan· 
lık ateş kes emrim vermiş 
tır. 

Hong Kong susuzluk 
tan düşmüş 

Londra 26 A. A. -
lugiliz teb 1iği : 

A~ ın 18 inde Juponlar 
Hong Kor g &dasına kütle 
haliı do cı.11kt•r çı karc• 1ş ve 
or d.ıki 1 ıtdıarımız Japrıı 

larııı teslirı olma tek lifini 
üç defa redtlet:erek kahra 

manca Savaşa de\'Uffi et · 
mişler:di Ancak günden 
gune rzaldn su ~1üdufile 

ıi wr bir durumu koymuş 
ve dün ~ ... lmz bir günlük 
&ulialn11ş bt1lunuyordu. 
Garnizon bu durum karşı· 
smda arlık t slinı olmuk· 
tan başka çııı e görememiş 
tir. Savaş esnasında s·vu 
ve askt rh rin kayıbı ağır 

ohmısme rağmen herkesin 
mane ıi~ utı mükenımt l o
laı ul kalmıştır. ~ alıraman 
C'a bir bav ş l>u sun tle 
sona er iş bulunmuh.1adır. 

Amerikada yeni scı 
vaş iahsisatı 

v <. şiııgton 25 A.A. -
Ha1 biye nazırı Sitinısoıı 10 
mılyar ık ~eni harlı lahsi 
tıılı içııı <;ıknn kcınunun 
yürurluğe girmesi üzerine 
Amerikan ordusu mevcu
dunun iki milyona çıkarıl 
dığını V d asker {opl.ıma işi· 
n;a, milletm iktisaadi ha· 
yatmı s ırsnıayucnk şekil 
de yapı'dığını söylemiştir. 
1\azır, müıtefı k hava kuv· 
veJeı iıı"u 942 de Almanyayı 

geçect ğ nidc il fi ve eylcmiş:ir· 

Hong Kong Jaki A 
merıkan konsolosu 
Vaşıng•on 25 A. A. 

1 hı ic"yt Nı zırhğına Houg 
1'oııgd· ki Amerikan Baş· 
konso'osluğund ın gelen 
bir tefgrafla korısolo~luk 
u nJsıııın t hrip ed ı lmiş 
o dugu fak.ı. t gt:rek koııso 
losun ve gercıt öteki m& 
m~ırl rııı sağ bulundukla· 
rı bıt ılıı ili yor. Ayni lelgra 
fa gört.:. boug K.ongdtıt.i 

:AmerikaL ltb .ı ıHI dal J'h 

ralanmış olunı ..ırdan hiç 
uirmin yarası ug ır değil· 

dir. 
Çinliler harekette 

Vişi 25_A. A. - Çin 
\janc.ının bildirdiğine göre, 

l ' . , ıo K. Çın kuvve .erı lA ng on· 
gun bO kilometre şıınalın
dak ı ' nılı şehrini almış· 
!ardır. 

ti;.: 
~ZEFZPll'JllllıB tı'!& s: -sa &ar 

KUrban Bayra
ınında 

Kurban derilerile barsakları 
toplama merkezleri 

'l'ürk Hava Kurumu. tarafınd11n Kurban bayramm· 
da toplanacak olan kıırban derilerilt:ril.! bars klarım 
toplamak üzeM gerek ~n teşkiUlt kurulmuştur. Ha· 
yır~ver sayın dindaşların Kururnıı b·ığışhyaCRkiarı 
derilede barsaklar Kurum memurları tarafından ev 
ev dolaşılarak makbuz mukabilinde toplanacılktır. 
Atzu eden dindıışlar aşağıda gösteril,.n merkezlere 
dPrilt·ri göndererek orada bulunrıcak olan memurlum 
makbuz karşılığında derileri teslim edel.iii 'er. Mer· 
kezler şunlurdır. 

1- Türk Hava KuNmu merkezi (V'.,ıicnmi y ... kı· 

i91i'• 

1 k" ar 
ıtıtını 

bi' ~ ş "'o 
Beden Ter c, s.~~zat iHTiKAR ILANI 

''e
l 't I~ 

Antahya As!iye Ctıza • •• ke "". 1•ıe • Yesl m u • . 
mahkemesinden Ytt Ma 

~ lld 
Milli Korunma kunu 1 ·ne ı ~ eruı 

auna muhalif ha,reketten en . !Wıge dltrnı, 
suçlu ·ve 12-11-941 ta · Beden Terbiyesı •rı Q 

rihindenberi mevkuf An· Başkaıılığından: 'ferbı)~ t\ 
taky"'nın. Sanlılar mahal · Bölge Beden 53ııt ı #JQ 
lesinden lbrnlıim oğlu Şe mükelL fleri ya!111

0!{ ~1'~ 
rf'fden doğma 60 yaşında d~: yap11cıcak hilY \ Jı;ll h • 
.\bdullah Ökten hakkında iürl\ ko cıusunn,.. ' 1

e 1 i t1 t '(l " · o ifa· 
Hatay Asliye Cew mahk~ koyma mera s 1 

• " 

mesinJe yapılan açık du· katılacaklardır. oıere b. 
ruşma souurıda : rende bulunrnıık eS0ıi ~ 

Antakya Fiat Muraka· tün mükellef ter ~de tJe ~ 
lıe liomisyonunca. çivil~rin ynfetlerile saat 1 lıJflıf 

d bil (11 
beher kilosuna azami 110 lık kışl · sın 9 ,0ı;lıı 
kuruş kıymet konulup l dırlar. Ve saatltı bııı11flll1 
keyfiyet 2-10-941 tari ı ynpı!ac ğu1dan ıtotlıı 
hinde gazete, ile l'an edil yarıl~r hA kkı da -qurı.ılıt' • ~ 

nıııda Bedros hanı) 
2-Habibiııneccar camii 
3- Abdillgazi camii 
4- Orhnniye bemtocağı 
5- ·Affan camii 

diği lıalıl13 941 s eneı:,i ikinci mu n mele ve uaŞ ~r y 
· teşrin ayınııı ikinci günü tır. M~K 

nrnznuıı Abdullahın ayn l · N VE EK · IJ~~~ber 

6- Cumhuriyet malıall~~i için serntocağı 
7- Köprübaşında Ulucami 
8 - Şeyh Muhammet bölf;eSİ için Nihat Ağa ınes· 

çidi 

Japon\ar 1400 esir 
aldı\ar 

Tokyo 26 A. A. -
Filipin takım ndalurı"da 
hareket eden Japon kıtala 
rı 1400 Amerikan subayı 
ile askerini esir almışlar· 
<lır. Kumandan da esirler 
ara~.mdadır. 

Batırıla:-. Japon ge

mileri 
Maııilla 25 A. A. -

Amiral Hart bir Japon 
dpn"z b:şısı ile ınayıu ta· 
raycısmın d ·niz., ltılar ta· 
rafından batırıldığını ve 
tlü~num deniz tayyareleri 
ne mal\SUS l>ir ana gemi 
ile diğer beş Taşının da 
batırılmış olmalarının muh 
temel bulunduğunu söyl& 
miştir. 

Manilla açık şehir 
ilan edildi 

Manilla 25 A. A. -

Koyun ve keçi 
derisi safi laca k 

Türk Hava Kur umu 
Başlrnnlığındırn: 

Kurh ııı bayrnrııınd·1 
şubemiı. tarafından tapla· 
ııacak olaıı 250J ila 3 )00 
kııdar tuzlanmış yaş ko· 
yun ve keçi derisi a~ık nrt 
tırnıu ile satılacaktır. 

lhalc 4 son kanun 942 
pcızıır günü sabahleyin sa
at 10 dan itibaren Ku~um 
merlrnzinde yapıl ~caktır 
lstekliJerjıı pey akç ılari 
le birliklt' muayyen gilıı 
ve sımtta yenieami civarın 
duki Kurnm rr.erkeziue 
gelmelôri ilan o1unur. 

Ş!lrtnarneyi görmek ve 
vaktil" izahat almaK isti 
yenler ber güıı Kuruma 
müracaat edebilirler. 

22-25-27-3 

Barsak ve de-

ri satılacak 
lskenderun Tiir k Hu • 1\ lanillonııı açık şehir ola 

rak ;Hlu edildiğine dair va Kurumu Uaşkunlığm · 
çıkan haberler teeyyüd dan : 
eder gibi görnıınwktedir. Kurban bayramında 
Cünl<ü bugiin üç dalga ha tophınacnk tahminen 125 > 

füıde ~olen Japon tayyare koyun ve f' eçi derileri le 
leri şehir üzerinde daireler 1 500 kudar barsak 1,)6.12, 
çizmekle iktifu etm iş ve 1 941 tarihinde aı l ırmay;l 
bomba atmamıştır. Bu va konu\muştur. 
ziyet karşısındtt tayyare lha!esi 5, 1,942 gunu 
kaı .. ı !koyma hataryalan / saat 15 le lskenderun 

Türk Huva Kurumu şube 
atPş aı.:m11mıştır. 
İsviçrede s!kırıtı var siudtı yapılacaktır. 

lstA\<lilerin nıürac-ıatlm ı. 
Ber-ı 26 .L\ . A - ls • -.-......._~~.:.;._.;..;. _____ _ 

v·ç,.e Fc.>df'rdl ~lechsi No· Rus hücumları püs 
el müna eı hı•tilC! ha\ka !Jir kürtüldü 
bcpınnaıne rıeşreılnrek, ci Ueılin 25A.A. - Donet 
b m s ·v~ışı doiayısiie lsvi~ bölgesinde Rt 8'1rın hücıı • 
rede g:ttikç ~ artan bir sı • mu çok şiddellenmiş fa. 
kı 'llı devauı cttiğ ıJ ı , yaban kat dJlyı:ı l1alinde yapı 

Ol n : k~lerJ .. ·o itha film dur· lan bu hul'uır.lar Huslara 
madan nz,ıfm a.;;ı do'ayısile ç >k :ığır kuyıplar verdire 
yiyecr- k ,.e diğı~r maddele· 1 ek püskürtülmüştür. Şid 
rin ga ik~ hıtıı ş1tğını ve detli soğuk ve kar fırhna 
halkın ıslihlfikta daha çok !arı Almanları buyü gny 
dikkatli ol nt sı liizı·n gel· retler suıfınet. zcrlumaktu 
diğıni bildirmiştir. d ır. 

ayrı Jfoyreltin ve Ahınet FİATLARI ~0(1lF 1 h~~S· 
jsmindeki kımseleı e yüzer Fi ... t Muıakat.Je. kıll ta

1 gram ı;iviyi ellişer kuruşa · dt!Il • 1 
ve bu suretle çiviuin kilo yoııu riyasetın ·fbııretl ~ 1llde 

Bugündeıı. ~~ 1• ııUl ; ((! '·ı h· sunu beşyüz ku uşa sata t ~"' ~· 'i 
rak Mil i Korunu a kaııu- ktiı:netçe tespı fıııUfltl ~ ~lllı 

leu yeni uuğdaYb •·üıarv eııet 
nunun 32 inci mnddrlsİ • fu rı~ sıı e 
hüknıüne muhalif hareket ıe Aııtakyaaa:lo uıı 9 ~t:tıq~ 

çuvalsız 72 kı ~e •ll\e 
te bulunduğu bu baptaki -so ı·uruŞ ;ııı; ll 
zabıt v .. rakası mündtrica fıatını l) ' · de J ~ ı 

' gramlık ekcn<ığın olı11 1-q kı 
tı ve şahitlerin yeminli ıfa fiatını 16 t..~t_ıru1·ı~o oltıfl~ llrj 
deleri delillerıle aniaşılmış - .. ol ~ 
ve muznunun daha evvel tesbit ed ıldıg~ jŞLE" ~ırı 
çiviyi Fiat Murrıkabo. ko ASKERLiK ·ıe ~ ~ ~ emirıerı o~ 
misyonunun tayin ettiği fi· M.1\1. V · ı JaJl z t 
at üz~riıırlen s.ıttığı h a k- tayda 939 da ;;-ııııiŞ 9 
lmıdakı. icıdia ve şahadet ğumlar kabul 
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mumaileyhin sonradaıı çi kaldırılnıı~tır.doğufl1ltı'94 1 
v "yi fazla fiatla s.ıtmasıua da 333 33_~ :ıılcJ11 Jl 
mani olamayacağı cihetle aş:';lğı ( büyuk ya 318rıf1 
buna dayanan müdafaa 9~1 son yoıdaeil. ıl•"''1 

J rııulı , r· 
toplanan deliller karşısl'l· 924 kaydHl' a Jlidtı r 
da varid ve kabule şayırn ye verilenler•feıı ye 0pıı1 ~ 
görülmemiş ve yapnan .ısa· · sen bü~·ük kayıt.10
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nun Abdullahm islıhsul hnyıtlara göre ~ ııll111 , 
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faal pek hafif bulunmuş olan bu kubıl er 0ııir5 
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olduğundan müdafaasının kınlurının. ~ll eıııedil"· 
reddile ayrı · ayn işlediği atlnrı bildırılCO 
:ki suçlun dolayı hareketi· iları t} 
ne uyun 3780 sayılı kanu ı\slir0 
nun muaddel 59 uncu mad Kırıl{haO • · ı 

IIa .. kimliğindoıı . ı.oıııı J 
desinin 3 üncü fıknısurn P ıı 
tevfı kan ht"'r fıil için yirmi Beled~yece 0t 5,ıtı ~ı 
beşer lira ağır p:ıra ceza narhtan f ızl~k~Jı-ılı:ııı1~1ıı~ 
sile mHhküıaivetinc ve ve suretile Mıllı 1 rifle h9~· 

ol ol h .. küOl 0 fi~" rr 
dişt!r gün müddetle dük· nunuıı u 1'1 t :ıouı1 ~ill' fi 
kftmnıu knpalılmasrna ve lefetten nı ı.ı sııP ı;l' 
içlima sebebile ceza kanu da rnukinl k9,,ı.ır lııl · ;.ı 

1 ı et OP ı·e'ıl 
nun 76 ıncı maddesı ge ve l\ e lıll 0tıııp 
reğiuce agv ıı· paru ceZdSl da y cıpıtun nı ·t ol· 
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nın elli liraya çıkanlnıa nunda : 0 

5 ,1illl 
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deUe dükkanın kapatılma fıillerinden 11111ll
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runma kO.~u. 59 oıı sı ııı 
sına ve mevkuf k ldığt cij madde~ıl cO fıı;r'ıtı' r 
s kiz günün beher gün <lesinin 3 ün. li'.ı :ı,r\ 
bir 1ıra bcsabile para ceza cibince 25 e1111ılfiİ i!O ı:;" 
smdun ınuhsubunun yapı· ra ccıasile ~rı 10:1111~~ 1 

l~~k binnetice 42 lira ağır riııe ve 1 g ıtl ı;~PDslı 
d .. kld'lnl.ı rııt tıııl ~ para ce-z.asının suçludan u ar aeıı 

-Uıhs:Iıne \YC 1:4 gün na ve ıcardileriJl . ~3 
ücre ' İ keU .,,ilıı l 

dükkfınmın lrnpu!ılnıusına k ... zere ye~ ;01ııı1 \ 

ve .. hüküm masrafı mnlı · ma u ve ı :l 
kO.me aıt ıJlmak f tk.ıt yir sile neşir tarılı 01 
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mi beş lirayı geçmemek ip ' t-ıükilcil 
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şartil ... g&zele iJe ueşrine 
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, ve 500 ku:-uş harcın muh .. ..ak u 1 n1r 
kfıcm\en alınmasına talep tarihin~e ~;iştı'· 
veçhile ve temyizi kubil ' va katıleŞ 


