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[Sayısı heryerde:2~~ku1 uıJ SALI 

GAzeteye ;ıt yazılar 
Neşriyat Miidürü adına 

2Önderilmelidir ilanların 
her kelimesinden5kuruş 
alınır ücret pemrıdir 

Selim ÇELENK 
~eşriyat Müdürl.i -Abone:Yıllığı: 5Lirs 

;; 
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Dokumacılık 

' Yabancı memleketlere 
:8 Lira ~Günü geçmiş 

sayılar 5 kuruşl 
Telefon:l-46-P. K. 2 

.,.~ .... 

.kursu 
Vilô.getin muhtelif 1ıo1< 
falarmda kurslar f aa

ligete geçti 
iktisat Vekaleti tarafından gönderi
IE--u !00 dokunıa tezgahı l-cursta nıu

vaffak olanları parasız veıil < cek 
iktisat Vekaleti tarafın· küçük bir sermHye sahil>i 

darı Hataya 100 dokuma ol:naJara kendi menfaatle· 
tezgahı gönderildini ve bu ri iktizasındandır . Bu mü 
tezgabl•nıı dokumac:ıhğı Öğ· him fırsattan herkesin is· 

Aol.ara 3A.A: - Ame 
rikt. Cü nhurrei:ıi Ruzvel 
tin Balkanlara sureti ırıih 
busada gönd~rdıği husu
si •nÜ'lJessili Albay Doru 
van bugün şebriuıiı:e gel
miş ve Ameriza Büyük El 
çisi ile birlikte Başvekili· 

nıiz Doktor Refiic şayc'amı 
ıiyar~t ~d·'rek k..,ndisile :g irüşmüştür. Albay Don!l 
van BaşvekU:mizden son· 
ra Hariciye Vekilimiz Şük 
rü S·H·acoğlunu ıiyaret 

reıı~nlere parasız olarak ti~a~~e edeceğini şiiphesiz 
Verılec .. ğini yazmıştık. goruyoruz. rüşnıüştür. 
ç k Moeern bir şekilde ve t• LJ 

1
= HEP • ""' r gs k S:w 

eylemiş ve onunlu da ı<>-

bu lltrttilc olarak yapılan na ayın sıgası ve as erı 
u tez hl 

lık ö ga arda dokumacı· •k •t ""' f •h""' 
Veti ğrennıck üzere Vila- l l ap arı l 
da ~ nıubteıif noktaların- Komısyonlar dün topianarak koruite-
k Urılar açılmış ve bu } Prı" .~eçtı'l .r.:.r Urıları id· .. - ,., .. 
re ile • "re etmek uze 
bir d hant V t:-kiletinden 
lllacı e tnutahassıs <loku-
ti Ustası gönderilmiş· r. 

1Jk O],. L • 
h. ..ra1t Hıtrbıye Na •e: ıye 0 k 

kura bii 
1 ~~ eıinde açılan 

ıc· Yuk bir mı vaffa. 'Yelle s 
l'"ada 0 na ermiş ve lıu· 
doku:aaserı illeri olan 

•uecıhk 
. retle dah S&ntttı bu su· 

ha ileri 8 
. Pratik ve da· 

Kursllrdabır hal almıştır. 
cıhk. d ~. Yalnız dokuma-
.... cgıl bo . J 
ogretilrne'-t ~a ışleri c e 

B K ed•r 
Undan · 

de açıla k •onra Eelen· 
iah faıaı·ın "rata on tez· 
J Yet"! • 
unrnaktad geçtın. bu-

t,.akip Şen~:. Bdeni mü· 
Y enikö oy Kırık hanın 
n Y lllerk · d "-eyhaııiy . tıın e ve 

. ernn ("" 1 . YUrıde kur 1 ~e lı kö-
Ve cırzu eda ar açılacaktır· 

en v t ' v~nı tezgihlard' eııdqtara 
cılık ög" r 1.1 

1 dokurna-
e ı ece~air 

. Dokurnac 1 k k. 
ıstirik .. d kl 1 Ursuna 
~ " "re · d '< &ı ÖRrenerıl o urnacılt· 
l&rdan b" ere bu hızgah 
t • ır .. r ta 
e ve t A n~ veriırn~k 

l~t e~gahta yine V ,.lc-
lık ç~e·'e;~t-n_ ikı paket ip~ 
telit 1 :z.gabla bereber 
-ı o uıımalctadır k" 

• .ia ılırın heder ı, T eı· 
1Plik\cri 1 ı altmış ve 

.. ıı Utarı d .. 
ku piyaı•ya il bugun ···r nı.ıttr 
ıra tutnıaktadır ı.n 15 

hem fı.kir b· : lhınlı\1111 
. . ır aıı.. k d 
ıçııı bir •e ll ırıı 
de rneml krrııaye ve hem 

e ~t "k . a 
•uı çok Ilı "h· ı hıa Jiyah· 

u ırn b" h" Clldutuna .. h ır 'Zrnct 
li .. Jup " Yoktur. 

. . u ıtıbarla lıilh 
hş1 y assa e· 

Panlarırnızın le 1 ra d ursa· 
'~ke~;a: e i~rck hem m( m 
bı e aıl Yt f aydah 

r •rıııatkir ve b d 
em e 

Oiinku sayımızda H.:ı· 
tayın siya!iİ ve askerı in ·ilap 
lıtr tarihini hazırlamak İı· 
zere b: r heyetin faaliyete 

••e•·tig·İJJİ ve komisyonları I• <' 

seçtiğini yazm1~tık. 

Komisyonlar dün ak-

şam halkevinde toblanarak 
aralarından birer tali ~ oıni 
te seçmişlerdir. Hu komi· 
tel r f 'laliyete geçt"rek HM 
tayın siyasi ve askeri inkılap 
larırıa ait tarihini hı.zırla· 
mak içi n çalışmalara başh
yacalrtır. 

Şehrimizden satılan 
kozalar 

Bursah bh· tüccar 14 b;n kiJo ipek 
kozası satın aıdı 

Bursada ipek mensücat 
fahrikatörlerirıden Meh • 
med lpeker bir kaç gün 
evvel şehrimize gele:-ek 
ell~rinde ipek kozası sto· 
KU bulunın tacirlerle tema 

sa geçmiş ve me\·cud slo· 
kun mühim bir kısmmı sa 
tın almıştır. 

M""hmed lp .. ker bu lİç 

gün zarfında 14 bin kilo
ya yakın ipelr kozasını 280 
ile 300 kuruş fiat üzerin· 
den sabo alar"lc sevkiya • 
ta Gaşlamıştır. Bu suretle 
şehrimizdeki ipek kotası 
tacirlerinin elinde çok az 
wtok kalmış bulunmakta -
dır. 

Yurdım sevenler cerniqe·/ine 
Teberriide bulu~1an h tmiyetli bayanlar 

Dünkü nı..ishamızda Ha Sabriye Nizamettin 300 
t ıy kadınları Yurdım se· Sabriye Okay 300 

venler cemiyetinin içtima Meziyet Siliöz 250 
ederek id1tre heyetini lt'Ç V1edibıt Silgin 250 
tiklerini ve bu toplantıda 
Bay ani unmzın cemı ete 
teb ·rrüde bnlunduklar ı 
yazmıştık 

Bugün yanhnıda bu 
luııırn bu hayırsevt'!r ha · 
yanlarımızın "llırı·u neş
rediyoruz. 

Ayşe Tecirli 
Nüzhet Bilgin 
Uer ı•iıar Çelenle 
Remziye Mliftü 
Veron Balcı 
Madam Dimitri 

Krş. 

1000 
soo 
500 
500 
500 
500 

Piraye ıvf ümin 
Lütfiye Boyacı 

Fatma Cemali 

Cemile Melek 
Samiye Yiğit 
Miinire Karabay 

Nedime Mel~k 
Kadriye inal 

Sıdıka Konuralp 
Nimet Dağlı 

Aımiy~ Kuşçu 
Hadiye Dağ11 

Azize Balcı 
Sabibıı Toıyah 

250 
250 
250 
200 
200 
200 

200 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
120 

Almanya 
Taarruza hazır
lanıyor nın ? 

Londra 3 A. A. -
Bütün kaynaklardan ~~len 
haberler''Almanyaııın İn • 
jliltereye lcarşı vniyeti 
yakın bir zamanda bir ta
arruı:a hazırlandığını ıös
termelctedir. Alm11nyanın 
hu taarruı için bilhuıa 
Fransanın menbalarrndan 
i~tilade etmeyi düşündükü 
tahmin ediliyor. Diğer ta• 
tan Frantada ' 'aziyet hafi 
karaş1kbr. Mareşal Petenrn 
F ranıız donanmasını biç 
hi:- zaıaan Almanların em 
rine vermiyeceği kuvvetlt~ 
tahmin edilmektedir. Pa -
rİliteki Fransız matbuatı 
Vişi hükumeti aleyhine 
şiddetli:rırşriyata. devam 
etmektedir. Fakat Mare • 
şal Petenin bütiin bu gü
rültülere kulak vermiye • 
rek nüfuz ve itibarım ve 
memleketinin selametini 
müddaaya devam edeceği 
ınla:s1 lmakta hl'. 
Aimanyanın ne 
kad!ır tayyaresi 

var 
Londra 3 A.A.-··Suıı 

dc:y Taymis" gazet,.sinin 
Havacılık muharriri Al· 
manyanın Ha va kuv vetlt~· 
ri hakkında şıı satırları Y" 
zıyor: 

"Bitaraf kijynaklarrn 
nt-şretti~i rakamlar. Alman 
hava kuvvt>tlerirıi çok nıü
balegalı göstern:t!ktedir . · u 

rakam hayal mahsulü olduğu 
ııa şüphe yoktur.Almanyauın 
40 bin tayyaresi olması muh 
temı ·ldir. Bunların ancak 
18 bini muharebe tayya 
residir. Bu 18 bin tayya· 
r,.den ancak 9bini isterıil· 
di~i zaman havalanarak 
harbe girecek vaziyettedir 
Bu 9 bin tayyareninde an 
cak 4500 bombardıman 
layyare.sidir. Almanyanııı 
İrıgiltereye hücum etmesi 

•için bukda tr t~yyare kafi 
değildir. Alma:ıya İngilte• 

reye saldsrınak içi•ı eğ ~r6bin 
tayyare toplıyabilirse keıı 

d;siui bahtiyar saymalıdır 
Alman hav .. kumandanlığı 
nın şimdiye kadar bır gün 

ıew 

Amerikada 
.200 Ticar .~t g ~ıni· 

si y - pı 'ıyo 
Vaşington 3 A. A. 

200 ticare t gemisi inşası 
hakkırıd.-ki kanun lay1husı:l 
parlamento fo kabul edil • 
miştir. Bu gemilerin inşa· 
sı için 313 milyon .. dolıır 
sarfedilec~ktir. Amerikn 
limanlar:nda bulunan 38 
Danimarka gemisi yukrn· 
da Amerikadan İngiltere· 
ye mal taşımağa başlıya · 
caktır. 

Amerikada sene· 
de 30 bin tayya

re yapılacak 
Londra 3 A. A. -

Dün Amerikudan İıı gilt e· 
r eyt: 100 bomb'irdıman 
tayyatfsİ gelmiş ve bunl.ır 

Atlantiki arızasız geçmiş· 
ferdir. Va~iııgtorıdao gelt-rı 
haberlere göre Amerika
da serıed~ 30 bin tayyllre 
imal edilmesi için 15zım 
gelen büt:.in tedbirler ahn 
mış~ır . 

lngilterege 
.. lJardım pro-

" . 
1esı 

Bir hafta va kadar 
tasti k edilecek 
Vaşington 3 A. A. -

lrıgiltereyt· yurdıın kanu
nu layihası Haricly~ eııcıi· 
mt:ninden Am~riklln mil • 
let meclisine gönderilmiş· 
tir. Bu kanunun müzakere
lerine bugün başlar acak 
ve yapılan tahminlere gÖ· 
re bu iş üç gün sürecek · 
tir. 

Bu itibarla layihanın 
gelecek haftarıırı başından 
evvel meclisçe kabnı edil 
mesi beklenmektedir. Cüm 
hurreisi Ruzvcl :in bu ka· 
nunu kabul ~uirmek içirı 
mf'!cfüıte büyük bir ekseri 
yet temin etmek üze re fa 
aliyete geçti~inı ve bunu 
her ne p_a hasırıa olursa 
olsun t~min eyliyecf'ğini 
iyi haber ~ıaıı mdıafil söy 
lemek t«-dir. 

de SU tayyareden fazla 
lcullaııdığt vaki d *ildir. 

SONOAKIKA Almttnyanın ltıılyaya 
JJkbaharda yardımı Akdenizde hiçbir 

fayda temiıı edemiyecek · 
Almaniann lugilti ı tir, En t. uvveth ihtimal 
reye saldırrnaaı bek 1 (ııgiliz adalarıaın iıtilastııll 

te şebbüs olı:caktır. E)rer 
leniyor 1 Alrnunlnr bu istila teşebbü 

Stolcbolın 4 A.A. - l süne girişecek olurJarsa 
lınç gazetelerinin askeri 1 bunu ilkbaharda yapacak· 
mutah.,.,ıııırı .Akdı nizde 

1 

ı ~rdır . f t'Şt<obüsun muvaf· 
ki vaziyeti tedkık ederek fak olup olamıyacağı hak· 
ıu ınütaleayı beyan etmek kındu hiç k;mıe şimdiderı 
tec1)rler: ıuütalea beyan t:demez " 



Yarık Efe Bug:Jn için l /labeşistanda 
Hal evi emıil koıu 

(Yanık Ef )yi temsil etti. 
Piyes b·r aya yakan bir 
çal:şrnanm mahsulüdür. Va 

Eski elbise gi9mek bir fa
zilet sayılacak 

ka istiklal harbioden iki 
sene sonra bir köyde ce· 
reyan ediyor. 

Maliye vekaı~ti tedkilderde buhınuyor 
İstanbul: Halk ve milli j Öğrenildiğine göre, mak 

Piyesin esaaen yazıhşı 
sahne diline uygun değil· 
dir. Perdeler ve hatta bir 
çok muhavereler arosında 
irtibat noksandır. Höylt: 
cansız est!rleri ahneye 

müd• faa ibtiyaçlarımAemin 1 sadı temin etmek iizer~ 
etmek üzere bozı zaruri j İrşaat yolu lercilı edilecek 
kararlar alm~cağı yazılmı • 

1 
\'e mesela, her gün sofra· 

h. Geılen muttım ı n ıa 1 smda e\ emeği bulundu· 
lUmata göre, hlikümel b!~ ı' r· ııı herhc.tııı:( bir v~tand <t· 

karar ve tedbır erm maıı • h f d · k. d . . . . şm ounu ı:ı ta ı ı e a-
ve ıktasadı cıh,.tlerııı n 

koymak ve muvaffak ol· 
ınak pt:k güç olmakla be· 
nber itiraf ~delim ki bu 
piyeste vazife alanlar cid· 
d"n muv ffak oldular. Y ai· 
mz Yauık Efe rolünu oym 
yan nrk tdaş hareketleıin· 
dl! sam~mi <leğildi. O Ya· 
mk jEf e ki İstiklal harbin· 
d~ çok büyük yararlıklar 
göaterrr. ş. yaralı olarak yat 

tığı has.anede Küçük Nine di 
ye anı ianGonül udlı bir bas 

ta bakıcıya gönül vermiıti: 
ve bu aşk- piyesten anla 
dığımııa görc-oım roec• 

zup edecek kadar aan
mı~ v ~ bütün benligiue nü 
fuz elnıiştir. Yanık Efe· 
uin sahneye giriş ve çıkış· 
larmdtt bir efe tavrı yoktu. 

Ômerın bazı r:.omuı;, el ve 
baş hareketleri al!engi lbo-
zuyordu. Diğerlerine. gelin 
ce kahveci Bekiri t·n ha· 
şa almaktan keııdl l alıko 
ylµpıyacağım. llk def ,1 oia 

... rak sahneye çıL..:me.sıua rağ 
men tevkalide .muvaftak 
oldu. Molla sabned · keii· 
meni ı bütiin manası.- Mo!
l.1 ola.rak yat-adı. Kendi 
ıiveıile ~tolla " Elbak ~tıya· 

11 takdirdi." Gönülü de 
muvaffak otıuıl~ı r arum· 
dan ÇlK& nı Jazım . 
Erzincan pıyesmden sonra 
ki diyalogda aast. oakıcı 

1,.ll n ··Gönü~,, daba o .:a· 
mandan istidadını ô~tei· 
miş bulunuyordu.Dığer bü 

tün .a;kadaşl u rollermde 
,.µıuyaffak oldulu.Yaınız,pi· 
yesın heyeti umunııyesın· 

dt• göze çarpan bır nok · 
an vardı: Mimik ... 

Şurasın• kayd~tıue.deı 
geçemiyccegam ki, p· ;este 
muvaffak olmanın cı. bu· 
yük amili aktörün keıı· 
dini sahn~ c~reyaı.ıua kaı ı 

. brnuş olmasıdır. Bir rolde 
aktör ne kadar kendinden 
tecerrüd .eder..ek o.roldeki 

hüviyeti beoimr.l!rs oku· 
dar çok muvaftak olur. 
Sanede hakı i hüviyetl~r 
yok.tur. Pıyt:Sİo göst~·rdiği 
ıah11lar yeıamaktadır. Oy· 
myan, hüviyetine girdiği 
ıahsa tamamt·n intibak 

edebilmeli v~ ubııede mu 
laarririn kafastndan doğan 
o meçhul ıah.sı malum 
kılmalıdır. 

Şurası inkar edilemez· 
ki Halkevimizin sahnesi 
çok büyü~ muvııffak\yotle· 
re cloiru ilerliyor. Dilip-

tayin ve tesl>it edilmesini 
Maliye Vekal f"tine havale 
etmi:-;ti. Vekalt>l bu husus· 
lara ait tetkiklrını bJtır rnek 
üzeredir. 

Harp esiı 
leriııe 

Üzu.m ve iocfr 
gönderil .c~lc 
!zmir B.-yndı ilel 

Cenevre Kızılhaç itıih .dı· 
na dah:ı bulunan Tür · iye 

. Kııılay teşkilalıo.ın, hali 
harp , dolayı ıltı va?.ifeleri 
çoğa lıın~tır, Bu ıııeyauda 
A vrupada cereyan eden 
muharebeler <Jol&yısile 
harp esirlerine, P-uradttki 
akrabal11rı ecnebiler tara· 
hndan gönderilmek jste -
nen ' ıediyelerin mu ı ctz.ı· 

mım koliler halin : ~ öıı
rilmeıi vazifesini Kızalay 
deruhte etm.ştir. Buııdan 
başka Almanya ve ln~ilte 
redeki bar p esirler:ne 
diye olarak 15·20 bin lıra 
kıyınetin<le kuru üzüm, İn· 
cir ve fındık öıaderılme 

:> d muvafık göı ıilmüştür. 

Kı=ıl y hmir· merkezi, bu 
ııun için piyatıadan müba· 
}88tİd bulunacal:tır. Şehri 
miıdeki tu-.c nez :iin· 
de bu i~ ıçi ı teşebbüsler· 

de bulurnıımu tur. 

İaşe teş"ilat ad 
roşu 

Ankara -T 1 şe teşkili· 
h k~dro'arına ait karar 
nameler Başvekalet-- ta.ma 

ınen sevkedilmi~ bullı ak 
tad,r. Vekil!er heyeti bu 
hatıl\ içil.de toplanarak T : 
cart-t Vekaleti tar.afmdan 
gönderilen kararnameleri 
tedkik edecektir. 

ya iııdirmesiniu ve yn e~ ki 
ve hatta tnmir görmiiş bir 
elbist! p,iymesiniıı bugüıı 
bir fazilet sayılahileceği 

i laıı t:dilecektir. 

'i...,ür kiy 0 -lt f} ı. 
yanın 

Ticari vaziyeti hak· 
r:uH.{.\ yeni tedbirler 
İ!tanbul~ Türkiye ile İtaiya 

uası<iaki kiering au!aşm sı 

nı ı bittiğ ni yazmıştık. Hü· 
kiimet,Jıalya iıe ithalat ve ih 
racat imkanları hususunda 
yeüi tedbirler homış ır. 

Bu cümleden olarak 
akreditifli muameleler için 
ithalat müa.tdesi vn'lıuiş· 

tir. 
Buna nazaraıı anla"?ına 

müddeti bitnıeden Önce 

getırilıp de bedeHerı C·.ırn· 
hur iy t M rk~z bankc. 5101\ 

yalmlmış olmı ~ıntia i!he l 
ed ıle bilecektir. 

[~1anisada satılan 

tutünlcr 
Ankard 2 A.A·- Bu 

sene Manisanın tütüıı re· 
kolteai 10 milytm kiloyu 
buımu~ ve bu tütünler son 
onbeş gün içinde satıla• ak 
kamııen l ıt.nıştir. 

lra,k kabinesi te-
şekküle ti 
Uağdad 2 A.A.- İs· 

tifa eden Nuri Sait Paşa. 
kahınesinın yt: rine f &ba 
1-hşımi Pa anın riyast tin· 
de teşekkül eylemiştir. 

Hilmi Tiyek isti
fa ett1 

Vf;rilen malii"ll ta Ma· 
zaraıı iaşe Umum Miidürlu 
ğüne .ığ ' olmak üzere p "t· 
rol ve b bubat Müdürlük 
ı~ri ih 1 s olu adı . 

Vıliyet Mechsi Umu· 
mi idare H c y e t i 
azasm<lan Hilnıi Tiyt-k 
Adaııa arazi tevzi komis-
yonu reisliğine tayin edil· 
miştir. Bu vaz.if eye tayiııi 

dolayısile Hiııni Tiyek Mec 
li,. ·· u ııi azal,ğınd n İsti· 
fa eylemiştir. Y rin e y~ • 
dek aıala ' dan biri alıııa· 
C'-'khr. 

T ıca ret Vekileteti bu 
hafta son m 111, bu makam 
lara g t t • il~cei- müdür Vf! 

memurlarırı tayirıini yapma 
ğa başlıyacakhr. 

Neşriyat Müdurii 
etim ÇEl::ENK 

C i 0 ttbuSl 'I f ~ KY A 

!inli , içten gelerek 
ve ıımimiyetle çalı.ı".Dak-
1:1 bı.z.. fevkalade eserl~r 
göater~bilir. 

F. GÖKMEN 

Ôlünı 
Mütekaid hikimlerJ~n Ali 
Karamanın eşi Bayan B, r 
güzar Karaman diin kalp 
~ '"'ktt·sindeu ölmüştür. K~· 
d rlı,,ailesiııi taziye ederiz. 

Hakta 
BEYAZ PE.Rl 

Oynıyanlar : Jon Kntffort 
Y ctkmda EHLi SA~lP 

Italyan ordu.su çok 
fena vaziyette 
Hartum 3 A. A. -

Röyter Afansının Habe • 
şistan hududundaki muha· 
biri b\tdiriyor : 

Birçok suni arızalara 
rağmen lngiliı. kıtaali Ha· 
beşistmım ıç~rleriııe doğru 
il ri har~kete dev~uı. d · 

1111•.cted:r. Di~er tıt 11 va 
tanperv~r Habeıliler vatan 
l.ı ını düşman iıtilaımdan 
kurtarmak için İngiliz or · 
dusile beraber l er gün 
artan bir şiddetle ltnlyaıı 
lara karşı lıarbetnı kte • 

<lirler. 
Habeşistaııdaki ltalyaıı 

oı dulan çok fou.ı vazıyd 
tedil'ller. 

' 
Son muharebdrırd<:l 

halyanlar büyük miktarda 
mttlıeme ve her türl yiye 
cekleriui terkederek çe · 
ki1meğe ba~lamışlardır. 

Ağurdat şebr in zuptı u 
uim bir lıı~il z zaferı sayıl 
m .ktadır. 

t3u nnntakaıım b~r ta· 
ırahnda V .! Derne c1varm 
da büyük ınıkyasta hava 
faa1 ı ) eli olmuş ve lııgiliı. 
tayyareleri İtalyan kollari 
1,. mevııl~rjni bombardı • 

man etıni~lerdir. 

Garbi 'Ak-
denizde 

Çok şiddetli mu· 
harebeler b ek

lenıyor 
Cenevre 3 A.A. -- Lö 

J11rnal dôjönev gazetesi 
rlliierin nutkund 11 babs ·· 
derken diyor ki: 

"Bütün alametler Akdt. 
nizde ve İspanya sabılleriı. 
de AlmanlHııı büyük bir 
sergüzeşte hazır landagmı 

göaterm~ktedir. Bab .. Ak· 
deniz y~k111da h\)'Ük mu· 

harebelere sahne oıacat· 
tır. Almanya ile İngiltere 

büyiik bir muharebeye ha 
zırlamyorlur. Oünyn bu 
ın ııhar~beyi büyük h~r en 
diş ... ile -hek~():lnekt~dir. Hit 
ler son nutkunda kati zttfer i 
941 s~ne.sinde kazanacağı 
nı söylemişti " .. ~. I~ıA_n ___ _ 

1 - 3004 kilo 250 
gram sabunluk zeytinypğı 

2 - Cıtmi önünde 
medr~se 

3 - Ahmediye carnii 

önündf': bir oda 
4 Orhaniye mahallesirı 

dt" Ş~ h hıdır önünJe bir 

an l•ar. 
5 Cami önünd<· 

m~drese 
Yukarıda yazılı zeytin 

yağı ile gayr: menkı:Uerin 
31 mayıs 942 ye kadar 
icıuıarma talip zuhur et · 
Plt1.diğinden arttırma ınüd· 
deli bir hafta uzahlm ~·u. 

ispanyada 
Çocuk <lüşu. m · 

r 1:1 C~ZaSl 
Madrid 3 A t\ 

Neşredilen bit ianuula b 
panyada ço~uk dü}ÜrJlle 
Ct\f.asını 12.sene ırğır.bsp 
se çıkarılınıstıf. -ÇocuKull 
dii~tir:ılm :-~ı . J .. ıı dolayı oıı 
ne ÖİÜf":,t•, fuller idaın edi·, 
(ecektir. 

w,ya - Isveç 
arasu:da 

Moc:kova 3 A. A, -
Prev la ga~etesiuin azdı· 
J!ına göre, :\foskova ile 
Stokholın arasıııdii dourıl o 

dan -doğruy' telsiz ınulı&' 
beratı açılmıştır. 

ilan1: n tebligat 
Anhkyanın vakıf1Jr 

köyüadenıOhanis oğlu Tat· 
)IUS babikyun t ·atındofl 
A takyanın Bityas köyüıl' 

Jen Obanis kıhçyan .we)" 
hine Antakya Sulh huku~ 
Mabkemesine çtığı . lıl' 
cak Davlsıuda • 

Müddei Aleyh OhaniS 
kıhçyann11: ikarnctgahtnıO 

ımeçbul olduğu hakkınd• 
ÇlKarılan daveıtiyy~delÔ 
meşr.uhatto n anJMılmasıııP 
mebni Usulun 141 inci M•' 
ddesi ahkamına tevfık•ıı 
mahalli gazete İle ilaoe•' 
lebliğ.ıt kar.ır ver:lnıelclt 
duruşma günü oları 3-S/ 
941 taribim~ raslaynn ~~ 
tesi günü sa ,t 9 dit A ntakf 
Sulh Hukuk Mahk~me:sİ"' 
dP. hazır olmımız aksi b•' 
huda Hakkınızda kanu"' 
muamele yapılacağı llafl~ 
tebliğ olnur. 

Hanen tebliğat 
Antakyanın V akıfl•' 

Köyünden ohan is oğlu 1•t 
yus bı1bikyan tarfıuJan af 
ni köyden Tomas oğlu be' 
rus azayan aleyhin~ Ant•~ 
ya Sulb Hukuk Mahkeıiıı' 
d~ açılan alacak davaflf 

da. 
Müddei Aleyh f oııt-' 

oğlu bedrus azyan hakk•~, 
ynzı!an davetiyedeki ille 

ruhatbın aula~ıldığına 111 

~nra,_ ;k«met gıthı nıeÇ~ 
ol<lugu görülmekle Usd .ı 
l 41 inci ınaddesı ahkf•lf" 
tevfikan mahalli gıu:ett- 1 

ilao ·n tehliğat icasın" ~ 
rar verilmiş olduğu&J 
duruşma günü olan 2S () 
941 tarihine raslet.yarı ~ 
ma günü saat 9- J J 
Ant•kya Sulh hukuk rf'. 
kemesinde b:.ııır oıoı~ 
aksi halında haıd'ı"I 
kanuni muamele yapıl~ 
gı ibtıır ve ilanen tt. 
rılııur. 

Günlliizde 
f3u ..akştm Türlcç0 

lü B~rri Çavuş ve J~)i 
kurtuluşu filimle göt' l 
fırsahnt lrn_çt~ 
İhctle 8,2,941 curJJ'lı 
günü .saat 1 L de Va~ 
idaresine.le yapılacak' 
isteklilerin nıiirac,.ıı 
ilan olunur. 


