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Dost ve kardeş 
1nem1eketin yası
na iştirô.k• ettik 

Dün bütün gurtf a1bagruk
ne la,- mu.tem alameti olarak 

' . 

ya, ıqa indirildi 
Aıılcara 31 . 

oat f.I A.A. - Atınıt 1 A.A.- Bütün 
''"ek·~nler hükumetinin Atina halkı Metaksasııı ce• 
•sın M·'ıı~eneral Metak· naz:si_nin gftçtiği sokııkla-
~i Y• 1~' cenaze merasi· rın ıb tarafına dizilmiş ve 

f, llerı ~~) •t.' .bugün, dost diz çöker('k Yunan bayra• 
., iştirak 11 etının Milli yasına ğına sarı la olan tabutun 

eti ıtesrn· etmek üzer~ bütün arkasından ağlamışlardır. 
. r•· ki l~ "e hususi binal.ırda Atinada bu hazin m~rasim 

rly . Yraklar bu""au"'n yapılırken Atnavutluktaki 
a 11\cf 'I & ytt· Y · ,e~ A. . ''' rniştir. unan topları du düşmana 

el•! 11111 tı_na 31 A..A .-- Yu· demir ve çelik yağmuru 
~ 1 rnııleti"in bü . k yağdırmakta idiler. 
ii· kır11alnd.. .. yu yası 

u 1 nin oö t .. Turk mHlt'li- C<"naze merasiminde 
u , . 6 1 trdi .. b" .. lngilteı t>yi Atiııa Büyük 
1ürıı •asıyet R• uyuk has· 

h "e &cın ~· b Elçisi il~ muharebe Şefle 
ao Usust" A. Pt.ı ve u· 

1
,.r rıın 9i" ._~•dolu ajansı· ri ve bir hava mı.il reıesi 
.ı;;,iı Utıı;ıyed k" temsil dınekt-: idi •11·, )'atı b"ıd· ' ı hissi 

il '' Y ı iten un an telgrafları 
Mt büyüle b rn~tbuatı tarafındın I 
e~I ettiril- ~~ tklırta tebarüz ... eıı;t•d' 

Bütün -Yır. 
leri Yun ~nan gazete· 

•n nııll 1· ""' lnıan ol e tne terce 
r .. arak T'" k" • ~oı~~rd,·11.· ' ur ıyenin 

' d "' sam· · .,., •n alak 11"• ve cın 
rn• k 'Ya t kk r=e tedir. eşe ür et· 

~ HQ/k .... 
· 8 evınde 

u ak11 
r ..,arn ve ya-
ın le . 
H.ıc .rnsıı var 

taraftnd evı ternail kolu 
J. I 20,30 d:n bu akşam saat 
·,,il '-at ıs ve Y•rın gün:iüz 
e( Piyesi t t~ .'' Yanık efe 

O" Ayııi .ernaıl ediledektir" 
~ Ptyes • 
v s~at 20 30 Yarın akşam ö- Pllrti "' H d,. lıükurnet. 

u c alk · 
q•lkevi k l cvı erkanile 
cd· o larıııa t . •leeekf eınaıl 

ır. 

Pıyeai ·· 
lcri11 H lL go_rınek iatiyen 
1 a Kevıne .. 
il daveti el . . •nuracaal· 
laıırndır. Y erıaı almaları 

lise rniid" ur ve-
, kaleti 
l::tkek L 

"ekilet' ısesi n1üdür 
•ne M 'f ltıüz Rifat N anı nıüdiirü 

t•)'in t.dil ;c~et Evrimer 
mııtır. 

Bir vato d n aıın 
şefkati 

Atina 1 A.A.- Gen . 
ral Metaksasın tabutu dün 
öğleden sonra Akropoi'un 
civarındaki ~b .. di medfe· 
nine gömülmüştür. 

Cenoze m !rasim:nde 
Kral, hükumet erka ıı vl! 

bütüı1 e:c'lebi s •firler ile 
Kor diplomatik hazar bu 
luluıımakta idi. 

lzmirde 
Müthiş bir kar fır
hna.sı hüküm sli· 

ıüyor 

İzmir 31 A. A. - E-
gt: mıntakesrnda görülme 
miş bir kar fırtanası hü • 
kum sü:-mektedir. KöyJer
te münakalat durmuş. yo .· 
lar 2 ile 5 metre arasu.
da karla örtülmüştür. De 
mir)'olu güzergahının da 

· dört metre karla örtülü 
olduğu anl ışdınakt d r. 
Tenıizlemt>: ekipleri yolla• 
rı açınağa menıur e Jilmiş• 
tir. ilirçok trerılrr yolda 
kalnuşlır, 

Tütün satış[ rı 

lzmir 31 A.A. _ Dün 
akşama kadur İımirde ya 
bıİttn Tütün Hhşl4r 30 

t: ·ı cnıı )On kiloyu bulrnu,tur. 
Hayıraever 

~•ıduıı Ab·ı Yurtdaşlun ---------
tı• uullah z ı. ... etpaı "lk or"'un karşı - t ·ı t • 
h il ı 0 ._ ı L· gos t'fl eıı l u ınsani 
eyer KU u aımaye l k •ne beıs r ıare ele okul himaye he· 

~~ltıtıiıtir, Fak;;a l t~bberrü yeti teşekkür eykmekte . 
a e eye dir. 

Bulgar hü
kumeti sor
guya çeki

Lecek 
i\ı1ebu~lar hiiku· 
mettenil>eş sual 

soracaklar 
Sofya 31 A.A.- Röy· 

ter ajansı bildiriyor: 
İçkrir:de 15 namzet 

Mebus bulunan sol cenaha 
mt'nsup Mebus!ardıuı bir 
grup yakında toplunac!lk 
olı.n Bulgar Mec\isind! 
hükumetten sorulmak u· 
zere bir sual liste!Iİ hazır
lamışladır.Beş kısmı ihtiva 
eden bu suı\ler şunlardlr: 

1 -Bulgar Kralının Al 
manyaya ziyareti ve Hitler 
l~ ydptığı görü;ımelerin ma 
hiyeti nedir'( 

- Buigaristanrn is· 
liklaı ve hürriyetinin tehli
kede, olup olmadığı ve l3ul 
garistandan yabanc\ as· 
ker lerin geçmesiııe ınüsa 
a fo ı•dilip edilmiyece~i? 

3-Amerika Cümhurre· 

isi Ruzveltiıı Bulkanlau 
gden hususi Mümessili ile 
:ıeler görüşüidüğü? 

4- Avrupanrn Ceou· 
bu Ş-r1<isind~ u:ıuıı süre· 
cek bir harb Çlkması ve 
B<alkauların bir harabeye 
dönmesi ihtimali karşısın· 
dd Bulgaristanın nasıl ted· 
birler aldı2t 

5- Sovyt"t 
Komiseri Baş 
Sofyayı ziyareti 
malümıt 

Hariciye 
kiti binin 
baklund• 

Bulgar Mebuılarmtn 
yakında hükumetten yapa· 
cıt klan bu istiz ', Sof ya 
muhitinde büy:.ik ir alalca 
v.yandırmıştlr. 

ltalganlar 
Her tarafta ger~ 

çekiliyorlar 
Londr:l 31 A. A. -

Orta ve yttkın şarktaki as 
keri vaziyelt~n babseden 
ingiliz gazetel~ri, ln 5iliz 
ordusullun Derneyi •ldık
tan sonra Bingaziye doğ· 
ru ve Demenin 60 kilo· 
metre u::ağıııa kadar iıer· 
lediklerini y11zmaktadırlar. 
Diğer taraftım Arn<tvutluk 
cephesinde İtal}anlar&n 
Tepedelen . şehrini tahliye 
ettiklerine dair kati baher 
ler gelmenıekıe beraber, 
c~pbede bir çıkıntl teşkil 
eden Tepe<lel~n şehrin•n 
İtalyanlar tarafından tabii 
ye edilmiş olmaaına kuv· 
vetle ihtimal verilmekt~ • 
dir . 

Almarılar 
f n gil ~er eyi istila 
içi o zehirli gaz 

nn kullanacaklar? 
Vıışington 1 A.A . 

Ayan Mecli!'İ Hariciye En· 
cümenind~ bir nutuk söy 

Hyen Amerika Balı. iye Na 
zırı Albay Noks demiştir 
ki: 

11Almanların lngiltne• 
yi istilaya te~cbbüs edt>cek 
le:-i şüph~sizdir. Almanla
rın bu ıstila ıhareketine 

başhrken geniş mikyasta 
zehirli gaz kullanacakla· 
rın• lan korkuyoruz. 

Bundan sonra parla· 
mento Hariciye Encüme· 
ninde ln~,.iltereye yardım 
proıe" hakkı •,d.ı izahat 
veren Bahriye Nazırı de· 

miştir ki: 
"Almanların bir aydan 

beri H!iva şartlaranı ted· 
kik ·elmt:kte olduklarına 

dair elimizde S?"eni~ malu-
mat vardır. İki veya üç 

ıtya kadar çok mühim ha· 
diıelerle karşılaşacağız. 

Alman hava kuvvetleri 
son ,günlerde tabiyelerini 
deği~tirmişlerdir. Bunlar 
açık şehirleri geiişi güzel 
bombardımandan vazgeçe· 
rek saı:ııyi merkezlerini 
bombardı-na·ıa başlam1ş
lar<lır. 

MüHkereli bir sulhun 
Avrup:tda İstikrar teıniıı 
edeceğine iııaım:a1' bir çtl 
gınlılctır. Alman tayyare 
imalatı son zamanhtrda a · 
ğırlaşm,şhr. Biz "e İngil· 

1 terenin ,tayyare imalatı AI 
manyadan fazladır. Alman 
y•daki i.ualalın ağırlaşma· 
sı, Almlnları:ı ümitsit<"e 
yeııi bir tip tayyare ara· 
makta olmahrıdır. lngilte· 
rede yeni bir tip tayyare a 
ramaktadır .• 

galebe ya 
öıum» 

Londra 1 A.A.- İn· 
giliz bahriy.: N.uın sö,,..le · 

SONDAK1KA 

Son koz 
Almanya şimd\ 

bunu oynayacak 
Londra 1 A. A. -

dün ak~am raJyoda bir 
nutuk söyliyenGenerulDü· 
gol demiştir ki : ·• Frausız 
kıtal•rınm da y.ır·hmil~ 
İngiliz ordusu İtalyan İm· 
paratorluğunu yıkmaktadır . 
Amerika da bütıin yardım 

Rıızvellirl 
yardımpro-

• • 
1esı 

Parlak bir zafer 
'kazandı 

Vaşington 31 A. A . 
" Nevyork Taymh " gazt:· 
t~si ve "Nevyork Herı-ld,, 
gazeteleri, lngiltereye yar· 
dım kanunu prof e'siııin 
mec1isk kazandığı ekseri
yetin hükumet iç:ıı çok 
parlak bir zafer teşkil et· 
tiğini yumaktadırlar. Bu 
ıı~tice kati karar hakkın· 
d ı bir teminat sayılmak · 
tadır. 

Şimdi İngilterr! He A
merika arasında ikinci bir 
mesel~ vardır : Amerika
dan Sovyetler birliği11<· 
Amerika firmalarının göıı 
dermekte olduğu havaici 
zıuuriye nıaddel ~riıı<le ıı 

lıir kısmmıu oradan Al· 
manyaya gönderildi~İnt' 
dair İngiltere vesikaiı <le· 
!illere maliktir. Şinıdı bun 
lamı önün~ gı!çil ec t"ktir. 

Yardı;n çok seri 
olacak 

Va~ington 1 A. A. -
İyi hah~I" alan m.!h!-\fil, ln" 
gi !tereye ) ardım ışmı il 
çok seri V·' fevkalade ge· 
ııiş m;kyaı.:ta olacağını be 
yan etmektedider. Parla· 
merıto encümeninde kabul 
edilen yardım proıesının 
önümüıdeki hafta parla • 
mentodan çıkması beklan
mektedir. 

diği bir nutukta Almanla· 
tın lngil tere} i İstila teşeb 
b"isüne karşı tamamen ha· 
zır bulunduklarını söyle· 
miş ve demi~tir ki: 

.. Taliimizin en büyuk 
anları yaklaşıyor i~u hü· 
cuma tek ba~ımıza kur~ı 
koyacağız. Ya galip gele
cek veyahut mahvolaca~ız 
Fakat galip gdeceğimiz~ 
katiyen imautmız vardır .,, 

Vaziyet 
İnkişaf ediyor 
Vaşin•:{IOn 1 A.A. 

Lor<l Halifaks soru:an bir 
iUalc cevabı.:ıı vaziyelı ıı lıal 
yd ve Balkanlarda inkişaf 
ettiğini ve A~ııaııyadaki 
şartların du Milleri yakın· 
da lıarekel"! geçirnwğe 

1ııecbur edeceğini söylemiştir 

kaynaklarını harekete ge· ı 
tirmiş bulunuyor. Almon • 
ya beuüz • ıoo kozunu 

oynamamıştı . Oü~mım 
tafüni ~on bir defa daha 
tecrübe edecektir. F-ransa 
nın mukadderalt hunun 
netlceıiııe buğhdar. 
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Hırmigefli 
bir Türk 
anası 

Kızllaya Altun 
larını v:erdi 

Arıkara 31 A.A.- Kı 
nlay umumi m,..rkezinden 
tebliğ edilmiştir. 

Ankara nın Dersünt-r 
mahallesinden Hacı Mu 
harrem kızı Fatmalı Ural 
malik olduğu 26 aded 
Vlahmudiye ve 4 adet Ha· 
midiye zinet altunlaraQıKı 
zılaya teberrü eylemiştir. 
Kızılay bu hayır~ver fürk 
anasına teşek~ür eder. 

4Biıl mahkum 
Nafıa işlerinde ça· 

lıştırılacak 
Ankara: - Adliye Ve· 

kiteti, Nafıa Vekiletile 
müştereken mahkumların 
nafia iıterinde çah,tınlmaı 

f etrafındaki hazırlıklarını 
ikmal etmiftir. 

HaZ\r1an an talimatname 
her iki vekil tarafından 
imzabınmıt: derhal tatbiki· 
ne reçilmiştir. 

Bu işi idare edeck olan 
teıkilit şubatın ilk hafta 
sındıt Nafıa Veka!etind f:ı 
faali yste geçe-cekt i r. 

Adliye Vekaleti halen 
bütün makumların f ~lt!rini 
t~tkik ederek bunla r a ra- 1 
ııoda çahtaacıldarı.,tdrike 1 
~~lamıttır. llk parlidt! 6001 
kışı ayrılacak ve Lu sene 
aoııunda bu miktar 4000 i 
bulacakttr. Bu 600 kişi Ni 
san ayuıda vekaletin gös· 
terecejı;İ yerde ite başl~mış 
olacaklardır. 

Mahkumların ilk it ol r 
r•k toae \İnıaataoda çalı .... tı 
rılma11 karar laşhrlmıştır. 
fş y~rJ~rinde giy~cekleri 
e!biselik kumatlar İmrali 
adasındaki mankümler ıa
rmfınden dokunacalchr. 

Açık teşekkür 
iki ıtm~denberi el v,. 

ayaklartnıda müzmin ekze 
ma tlıattalığ•na şimdiye 
~ edar hıçbir çare bulama 
ouştım. Son defa kendisi· 
ne rnüraca~t ettiğım Dok 
to~ Nedım Cunkatin ,çok 
alakelı tedavisile süratle 
tifa bulJum. Ktmdiaine son 
ıuz tetekkürlerimin iblağı 
na sayın gazetenizin vMsı· 
ta olma11nı dil~riw. 

Mevlud Özalp 

--Londrada--;,;ateı~ 
Londra 1 A.A.- Ge 

neral Metak11mrı Milli ce
naze merasiminin yapıl· 

dıtı bugün 1 .ondradaki 
bütün r~ami daireler bay 
.ra~rını ~arıy" indirmiş. 
lertiır. ıogılterc tarihte i. 
kiaci deafa ola ·ak Qev· 
Jet lıteialerindeı 1 bqka bir 
~.içi? baycular11u yanya 
ındırmitlerdir. 

Fıkra • • 

" Servetit1. 
Jlngiliz muvaf 
f akıqetleri 

Sarho~luğu,, 
" Servet " ; hepimiz 

rafından kayıtsız, ":Şartsız 
istenen bir nesnedir. Fa • 
k!lt; 

Unutmamalıyız ki; s~r 
vet insanı sarhoş cdt n 
bir içkidir. PMası çok o 
lan çabuk VP. çok sarhoş 
olur. Çünkli; ne yıtpacağı 
m şaş:rır, yolunu göre· 
mez. 

• * * t 
Niıbetsiı Vt> yersıL. mu 

faffakiyett.,, St' r vd gibi 
inHna _aıuhoş edici ')ir kuv 
vettir. 

MuvaffakJyet ha:ıı.srıın 
mazurve bclzılaraı .ı sa hoş 
eder, bu sersemlikle otur -
dukları daıı keudi elleril~ 
de keserler . 

"' . • 
~rvet v~ nıu~nıUcılnyet 

yağız. hir ata benzer; ~emi 
ni idare t derseniz sizi re • 
feb ve saadete k;ıvu~turur. 

Fakat; gemirıi gevşek 

tuttuğunuz gün: sizi uçuru 
ma aürükier. 

Servet atının üıtünde 
uyanık bir binici olunuz. 

BalkQnlar 
Ve Türkiye v·t· 

ziyt=>ti 
Londn A. A. _ 

Müstakil Fran~ız Ajansı 
bıJdiriyor : 

.. Sundf"y Taymb g;ızdc 
sının dıplomatik muharriri 
Ualkaıılard11kı vniyetın 
l'ürkiyc:dt- doğurabiie-ceği 

akis:er: mutcalea ederhn 
diyor ki: 

Tütıkıye üaikanlardaki 
vilzİyt-t i daima artan bir 
tayakkuzla tllkip etmekte· 
<lir. Tuı;cıye Harieiy~ vr·· 
kilinin i31&y Fon Papenle 
görüşmesi bile Romamya . 
da bırçok Alman aske . 
riniıı bulunmasmdan dola· 
yı Türkiyenin duyduğu 
eııd1feleri azaltmamıştır. 
Almanlar, İtatyarlarTrabtus 
garpta iyice mailOp oldu· 
gu için General Vav,.,ı or 
dusuıı uıı l.ielkaa!ar. için 
bir teblıke teşkil ettiğıni 
iddia- ediyor&anı ~kanlar 
daı ıultıun idamesini hara· 
retle arzu etmekle bera • 
ber Almanlar, lııgili:derin 
Yunaniatana aaker ibr .. ç 
etmesine mani olmak ia:ıti 
yorlar ve lta!yan - Yu. 
nan harbi mahalli bir va· 
:rıyette kaldıkça ve lnıiliz· 

ler Yunanhlara deniz ve 
havııdıuı yardım etm~e 
devam ettiği müddetçe 
bvek.ete.«9~yecek leri· 
ni ~liyprlır. 

Alm~n tabn.inlerini 
alt üst etti 

Loora !f ayıni.s gn~te•İ 
ni:ı diplomtik muhabiri 
Am.iralRt-df'rİn m\tuk ltak
kıııda mütalea s~rdetmekte 
··An.MI. nutWu:nda yeni 
bir sa fhıuırn ba~lamak üze· 
re- b lduğunu söyW11işti r,, 
d t•<likt .. n soııra mütale&sına 
şöyle devm ~ylm~ktedir. 

"Alman .uki·ri zihniyeti 
safhalarla dövü~ıneği sev· 
m~ktedir. JnıKtere muha
rebeı;.i AAm.nlarm nihai 
safha dedikleri bir ..saf ha 
ile baıladı, fakat biraz: 
sooraHitJer, Fr.·mko,Pet~n 
Musoliııi, Molot:>f ile ve 
baıı Balkan DevletlP.rİ na 
ıırla rilc görüşünce Jiplo· 
matik aafh&ya geçildi. İkin· 
ci safha deni:zal tı ve ma· 
yin muhareb~siııin şiüdet· 
le devamından ibaret kıl 

dı. Şi01di de Almanlar Ü· 

cüncü ufbı.ya geçmeden 
ev tol b;r sükunet devre· 
ainden . balıaediyorJar. Fa
kat hadiseler bu satbaLua 
intibak etıqiyor. Alman 
tahminleri İngiliz ve Y o· 
nan mq.yatfakiyeUeri kar· 
Şt!ında .alt üst olmuttur. 

lngiliz kuvvetleri 
Bingazi yolunda 

Kahire 31 A. A -
R.. ' oyter Ajaıısının mu . 

habiri bildiriyor : 
. Üf".rneyi zapte'tlen lngi 
lızolwvvet&eı-inin "önünde 

·arhk dü& bir ova değil, te 
peler. dağlar ve tabii ma· 
nialar 'lardır, Binaıeoaleyh 
aıimkı\r ve rnfülufeaya"'ka 
rar Yermiş bir ordu bura 
ları mükemmelen müdafa1 

~debılir. }Ju ı"beple lııgi • 
hz -or.ôusuouu ar tak Bin-ga· 
&iye doğru iteri harelcetİ· 
nin aiırlaşınaaı beklenebi· 
lir. 

Hatp us'Ulvuü de· 
ğiıtiıroiş.ler 

Londra 31 A. A. _ 
haıy ıIDf al" SonWid~ .fte men 
hiç hir mukavemet göster 
meınelctedirler. Arnavut • 
l~k~ ha~p.uıulleriııi degt:; 
t:r Jıklerı aörülüyor. Dör( 
ıundeııberi mütemadiyen 
Yuuırn cepb..,aine taarruz 
balind~ bulunan,İtal)lanlar 
90k .;u Z.t)'İat ver~neleri 
ne. rajmt11n ~içbtr t61'a1Jci 
kaydedememiı • .bllikts Yu 
naa ordu•u makabil blar· 
'u•rta İtal)'8'ial!dan mü· 
h:m >Ule'ftiier aJmışlandar. 

Londra 1 A. A. _ 
Onn~ ile BinlUİ aftlm· 
da ~·ulunan büj'iik- tayyare 
meydanı .ltı,ııiz)er tatafın 
dnn büyük Çapta bomba
larla tahrip fditmiştir. Şar 

"iri A:ftibda İtalyan kolla· 
n üzerine pike hücumlara 
yapılmıtbr. 

Feansa 
Me1&m,,.r fellke 

te ıürükleniyornmtf 
Paria 31 A.A.- Al

man ajanın bildiriyor: : 
Pıariate 9'k.-i"NUl&W 

gaz~telet Fransız kbbine
strıde d~i~lik yapıLm•ıtT 
tüzumaftda...,.r etm'*te· 
dı rler. ilu Kazeteİer diyor· 
lar.i: 

Ejcr butdeğişikHk"yı 
pılmacsa FranH meıu•bir 
f elaketc •üııiililmec~ir.. 
Şimdi Berlin ile Vişi ar?.· 
sıada arta~ itimad yok 
tur. ·.,.İ FTana bum& bilme 
!idir. Çünkü muk,dJeıah 
mevzuubahistir. Frnusa ile 
Alm.tnya rtsaMnd ı k~aıı 
bağları tekrar oağlaıııak 

ı içiu çalışan °Fn.tnstzlsr var· 
· dır. Fransamu rınftcaddera· 
tının ıtaata ç11ld1ğl şu gürı 

lerdP. Vişi bttkômeti •bunu 
· ''"~amamaktad1r . 

Mareşal Peten kibine· 
~·e Almanya ile •nlqacık 
unıurlar alnrahdar .,, 

Alnıan İ.ftla&t..al 
tındaki toprcrklard~ 

Paris 31 A .A.- Fraıı 
sız topraklarındaki Almaıı 
işgal orduları bafkuuıan· 
danı, bu topraklardaki 18 
45 yaş arasmdaki insanla· 
nn ı.ilih altana çağnlacasrı 
aakluud&lyabancı .1c.,nak
lardan çıkan ba~leri tt· 

laıU.maktaJu. 

Buğday -alınacak 

1 Hatay Jundarma 
birlikleri içil) 226 ton buğ· 
day iki parti hl'llinde ve 
her parti 113 ton itibari· 
le ayrı•yrı kapalı ıaı f ile 
eksiltm.ye lıtt>~ ur. 

2 - Yerli Buğdayın 
be"er k.Mosu 8 ~kuruş "lS 
saati111 Urla .hğaayı 10 
kuruı üzerindt"n fiah tah· 
min edilmiftir. 

3 - Mu ~ıkkat ,t~mi • 
nat yl"rJi buidaym 113 to 
nu iç.in 699 Lira 10 kuuş 
Uıfa huğdaylılın 847 ·lira 
50 kuruştur, 

4 - İhale 1 7.;2.941 
.pazarteıi gllnii •at 14t~ 
Antakyı ~11ndR müW: . 
ıekkil aahnalıaa ~miayo·. 
nundes icra cdiloceğia~~n 
talip olanlar bu taribten 
bir Hat ev.vel tekliı. mek· 
t11&Plarını tevdi ~iş ola • 
caklardır. 

Dokt-or 
CeY• i Qivt'lek 

Evindeki muayenehane 
ıinde bastalannı hergün 

kabuf• etm ektedir. 

Gündüzde 

ilan 
Antakya Ast\ye 

Mffıkemesinden: 
_ Antakyanm ; 
.nahiyesinden Alı .. 1 
taı:adınd.aa Aatı 
1ihiye ""tiJBha~irTITflın.na 
halen Suriyey~ 
dtjğit va S•tt~i 
de malum olmiyan 
vekil aleJhin~ açılan 2' 
seıt !11 CWfı81d fOtef.w 

;çeoi n 4 S'!aelik ecri 
olan 12 faltun lira ile 
lcpfUŞİtiaıkır.we li5J iİ" 
rasil e «tahsili lıak 

4kame ~UlfaD O.Va 
Mahkem1:sinin 11 

941 ~h~uii ~...-•tt 9 
rakı lmış olup ınu tytıll 
Vhlftatt-e tıtabkemeye 
ın~diği ve 'Mrıif&ndan 

l uddak velM!e~ 
veicil'IÖGdıer .. ıftti· 

• retioid : aıdnaed' 
-dWde·haldctnJa....m 
ve 401 incı:me w...d. 
. ciGinc• ·~•friib.arı 
.lectıti ..üi~ -.,r. 

j p~...,. üat.ı 
. Bete.tiye Rit• 

Petroln tept.w · · 
•ette pzheneterclft 

ı tn:t.ıkdiitde -her 
~iloaunu11...2D kvui 
~hm ve.bwadaa••Mırt 
te her ne .auede.. ol 
sun ,pırak.ondo.ol~ 
kuruıa .. a.1,..11 'I 
Fiat Murakebe -k<NP' 
{!Un 28 sayıh kararı 
zasısclan olm.W. 11 
malilmu olanak . ize: 
olunur. 


