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C.lf.P. Antakya 
y kaza KG•ngresi 
, ~,~;~ H_~lkevinde toplanacak 
"Otııt dahılındek' c·· l . 
d &teı~ri h . . ı um.1urıyet Ha'k Partis· k •. 
~•o şe rımızden nı·ıd b" .. ı aza 
r-ı~ lla errniQt'ı 0 .. l ' a ııtun kaza urnrkizlerin· 

'lllsıt • " r · un {eyh · 
~t ., ır, bu günü ..:ı v l anıy~ kurn kongresi ya-

ı. ır ır \;e ı ay ada~ ı. 
''lıit- '. l'\8~ kon' . . gı Kllza korıgresi yapıla 
ıı.~tt •· rn· h grelerıııırı hllp:)inde y )' . 

1 1
, . 

-...tar ıı aıır bulu k d .ı ırnız t' .artı 
t~l'ı Yapınış, dilek! .n ~ra e:egelerle faydalı korıuş 
"'tıtehriıniı k erının .lesh t t.-ylernişlerdir. 
"-.. ~ktır. Ko 1za ~ong~esı,HalkevindeeHJat 9 da top 
~ lltı ngre.ye nahıye p r d 1 -
~.._ :. 'tehiri iQr 

1
ak d ar 1 e gt:!ler ile ŞPhi rde ki 

.;-'QQıkt " ırn E: ecek ve h· lk . . tfih.ı erı sonra K u •mızın dılelderı 
lıı:"Plantıda Vaı· . l:ız:ı idare heyt>ti seı·!J cektı'r ~ki ımıze p r 1\1·· • ~ . 

\'"1 111'dır. ar 1 ufethş;ınizda luızır bu-
QI 

11 Yapıla~k olan 
ildeki kaza k m:rkez kongresi e Vilaye• 

ongreler• son · ~ 
~~ · a ennış bulunııc.ıktır. 
. ·aniye Be S .... 
'" ~ ıgara ve Tü 

.. al ıe "eisl· .._ · t ·""' a. ıgıne ün sıkınhsı 
"'~·hadır seçildi llir h rı.d ııl eri 1ı ş· 
~i •y:u Belediye Re- layan sığ ıra ve tütün ~ı· 

"L'ıi d 
0 Yapılmış kın tısı d ~v.ım 'lmektedır 

)e!'\ ka~llernesinde ek- Bayilerde artık sığar·1 ve 

q ~P·k=::~: Reyhani tfüüu bulun o ımakhdır 
ıı...._ ~ltifat 8 Bre heye- İnhisarlar idartHİne b.1ş 
~ ot abadır Partl v~r~rak sılcıntısının s be-
'91.. ' ~~· ittifatda hını s0rduk. ll ze verilen 
~ ~rk,dutı ıoe &eçil malOmnta göre ge"en bir 

kb'~ııı., °:11
ZI tebrik hafta içinde şebrin iki bu-

e "h dJJ~rlı. c.uk aylık norm ıl tütün ıh-
~-· r 1 ffkarı mı tf~Yc>..cı piyasaya verilmişhr. 
~~·r·1 .. k'I >una r u h "' ., . agmen emeıı hiç 

rı. 1 
Osu 160 hır bayı·d 1····· \41a ~ u un bulunma-

ır... ~11111 sat,lıyornıu anasının ild s~bebi vardır: 
.~~ • .1 erd-be · ~ Ya b t· 
~~I U kal rı piyasada u utünlerin bir kısmı 
~~ ki ilttık ~•Jan fdker ' bdyiler lar8frndan saldan
~ telnıier 1~kAosıı bir l ~akta veyahut halk ih-
~ ~" ıoo ır.~ıç bir bak lıyacından çok fazla tülü 

1 ~~lrtıak i~:~rn bi'e şe- alarak stok yapınaktadır. 
~ld~~taftarı baı·~ Yoktur. l 

•ııı ~ırıe görp """ haber ıastular için birinci dere 
6() 8tl>ıınta '.r- ker sak cede bir ihti1aç maddesi 

ı ~lıruh k~ gzlice lSO, olını şeker vurgunculuğu-
''''""· ~t dar satrnıık nu öal~mek lfizımdır. 

'le, ·.er bu hl!ber . AIAkaJar makamların a ÇQcuklur ve 1 dıkkat na7arıoı çekeriz. 

Onıbad 
avasına yeniden 

l,~il başlanıyor 
~~ mahkemesi A k 
t esinin verd"·· n ara ağır ceza mah 
'~'İnd •gı karan bo~du 4 'k· · l."'~ e rnuhak - ı ıncı 

. ~ ~~i l\.A.-Aıın;::~~. 1tekrar başlanacak ~~~Ilı P. etmekten suç'uyu~ elçisi Fon Papene sui
tıı_'lı @d'~IQe s •vk ve ev 1 olaruk Ankara ağır cezu 
~ ba~ı'Q Pcıvlof, Korn~ı~:6 rnuhtelif crzalara nıah-
~lraıi .. t· arandaki hükUrn t ' ~bdurrahman ve Sülty-
.:'tti .., ır s 1 enıyız m · k . ~·~hı d. • uç uların Yenid an ·emesınce oak-
l~lır Ördllocu ÇarlJamb en .. rnuhakemesine ikinci 

' 
8 

&unu saat 8,30 cia başla-

SAYlil 2 ıCU~J1fJl 

Almanya vemül 
tefikleri 

Cenevre mukavelesinden ay

rılacaklarmış 
Bu takdirde savaşlar insanlık için çok kor

kunç bir duruma girecek 
Stokholm 23 A.A.-Ber· rerek Alman esirleı ine iyi 

liniıı salfihiyetli nuıhfille- mua.rnele edilmesini is~!ye-
rinden lsveç gazatt>lerine cektır. Almııoyu ve mutle-

1 h be 1 .. fık eri C0 nevrn muka\•ele-W' en a r ere gore. . 
Almanya ile nıült(lfik'eri sini feshettikleri lukdırd.., 
kızıl Jfoç ve Savaş esirleri savaş usulleri insanlık 
hakkındaki 1864 tarihli Ce- i(n Jnha çok korkunç 
nt:vıe mukavelesini yaknı- bir il alacaktır. 
da ft>she.forf'k hu hususta Alnı yaya göre bunun 
kendilerini seı hPs sayma

' ğo kc.ırnr vermişlerdır. Al· 
mar va bundan önce lng 1-
lı•re.ye son bir ilıt ır gönde-

mrsul"yt-li lngilHıeye ııit 
tir Almanya ve müıtefık
lerini bu hususta yakın
da m ··~terek bir de.m•ç 
neşrec'c 'f'ği söyl niyor. 

Stalingrat önünde 
Oldürülen Alman askerlerinin 

cesetlerinden tepeler mey 
dana gelmiş 

İsveç gazetelerine göre, Alman yaz ta~rruzu 
ister.ilen neticeyi vermemiştir. Fakat Rus 

ların insan ve:: toprak kayıpları muazz 3mdır 
1\1<. skova 22 A.A.-:5talin;-;nıt civ2rmdaki sahada 

çok ş ddetli süngü s:ıvaş1arı oluyor. Rus siperleri 
öğünd9 A\rnnn cssetlerind~n tepeler h~sıl o!rnuştur. 
Rus mevzileri Çt!vrilmiş durumda değildir. Almanlar 
Mozdok cephesi 1de de çok şicldet'i hücuml ır yapmış, 
f, kat bu hücurnlann hPpsi p:.iskürtlllrnüştür. 

Berlin 22 A.A.- Staıiugradm c~nubuııda Huslarm 
ş-ışırtma htilumlan p"isklirtülmüş, ş'rnald9 düşınnnın 

n üteaddit kalP. ve lJari kııtları zap•edilmiştfr. 
stokholm 23 A.A. - J..;v ç gıız .. tderinin mut lnası 

na gört>, Hus -Alınan sav ~ınm 16 1•1cı a'lın la Ru8 
ınuk~vemeti kendini g5s10 rı1ekted'r. Kafkasyttda kar 
iki m"lreye çıkmış, Sta1:ng · ıtta yağ'an ş"ddPl i yağ
murlardan hasıl olan ç m ırl ır tı:tnklr.rın s ·yrusrfdri· 
nj imkansız bir lıille koyn.uştur. Almanlar şimdi k,ş 
hazırlıgı yapmaktudırlar. St:.ılhgrat Havaşı daha bır 
müddet devdm edecektir. 

942 Seferi Almanlara d•ledikleri nflicP-yi temin 
etmemiştir. Husyanm ins \'e arazi kayıpları nıuuz 
zamdır. llütiin kayıpları .' Sfanı•ı kaynaklari1ll dol
durruak mümkiin değildir Buna r, ğ nerı Rus ordusu 
hilla ı:layanmaktadır . 

Rusyaya yapıla ı yardım çok az 

Moskova 23 A.A.-"Kı ıl yıldız,, g.ızetesi diyorki: 
":\lüttefikl~rin bize yap !t yardım bizim fed.ı flr'ı 

ğırnıza nisbetle denize atı rı bir fıtra kadardır.Asker 
le~imiz 16 aydanberi durrı dan d nlenrn::-derı dövtiş4-
rek yo 2uıı düş'llü~larctir. I' lna rağrnen dünyayı hüri-
yete,ka\'UŞturacak kad.tr ~...ıhramanlık'a döviişe devam 
ediyoruz.,, 

o ıe s rtl4r. ~ 

Dahilde ytlhaı 5 ıira. 
Y ı memtokı,fl1'1r ... 

8 lirııı 

113nl rın nar keUmr. · 
sfnj 11 5 kuruş alını .. 

Ucret pe~· dir-:-- · 
mı ıfı QOÇ9R snyıtaP - • 

10 lturutlur 

Memur aylık
ları 

Ayın 26 smdan iti
baren verilecek 
Cümlıur yet ))a~rrunıı 

mümısPbetile memur vo 
müstubdcmleriu ikinci teş 
rin nyı munşlnrile licrntlt'fi 
ayın 26 sından itibaren 
ödenıneğ,, b:ışlanacaktır. 

jranda yeni banknot 
ihraci 

Tahrım 22A.A. -Parlu
meıılo hükllnıetin yeni mu
ba' aatta bulunmasını ko
laylaştırmak için 500 mil
yon reyallık yeni banknot 
ihracelmesini isteyen ka
nun layihasını kabul eyle
miştir. 

Amerikada yeni ver 
gi kanunu 

Vaşington 22 A.A. -
Amer!kan tarihinde en 
yüksek vergi kanunu bu
giın par1amentoda t:ısdik 
edilmiştir. Bu kanunla 9 
milyar ftızla vergi tahsil 
edilecek v~ vergi miktarı 
27 milyarı bulacaktır. Kn 
nun parlamentoda tasdi
kinden 90 dakika sonra 
yürürlüğe rirmıştir. 

SON O~:<ı KA 

Tedavülden 
kaldırılan 

100 liralıklar 
f'ı1erkez Bankası izahat 

verıyor 

\nkara 23 A. A. ·
Yolda kazaya uğrayarak 
t~davülden keıJdırılan 100 
liralıkların tebdil işinde 
bazı tereddıHler o'duğ,ı 
anla~ı'dıl!ırıdarı merkt:z 
bankası bu noktayı şu su
retle aydınlHlmaktrıdır: 

Bir hene ıçi•,de tedavül 
cdec k v~ oıdan so ıra 9 
yıl Merk z Bankası tara 
fından d ğiştiriJec k oJ .. n 
100 ı:ralıkl!>r arkasında 
Çanak kale boğazının resmi 
olan b:ınknot'ardır. Uiiter 
yüz lır<l ık .ır eski.-;i gibi 
tedavüld de~·arn edecek 
tir. " 
İngilterede askerlik yaşı 

Londrn 22 (Radyo) h
giliz Kr ılının imzaladığı 
bir emirrn:ınıe ile ingiltP.re 
de askerJik yaşı 20 dPn. 
18 ~ indil·ılmiştir. 18 ya
şırıı bitiren her İngiliz as 
k"'rlik b"zrnetinf> çoğnJac11lc 
fakat bunJ.ar lngiliz ada -
ları dışarısma gönderilmi• 
yecektir 



lhtikô.r, vurgu;ı
culuk ve isf if çi
likle mücadele 

Dahiliye Vekili Valiliklere çok 
önemli bir tamim gör.derdi 

Gıda maddele'ı ~üzerinde fiat yükselişleri 
şiddetle önler.ecek ve vurguncular en ağır 

cezalara çarpılacak 
Ankura- lhtikarla mü 

cadele meselesi hakkında 
Daıhiliye Vekili lstanbul 
ViJiyetiııe yazdığı bir tez 

, kerenin bir örneğini bütün 
Vilayetlere tamim etmiştiı 
Tamimde bu mühim ve 
hayntt mes'.!leyi bizz'1t iş 

~edinerek lstanbula tavsiye 
ettiği metodlar duhilinde 
?htimamlu takip etmeleri
ni Vıdilerden istem iştir. 

Dahiliye V t·kili fü~cep 

Peker, lstunbııla yazdığı 
tezkerede ilıtikarıa müca· 
dele için dirayetli bir za· 
tın idaresinde bır büro 
kurulmasını, Valinin zati 
nezaret ve ihtimamı altm 
da-zaman zaman şehrin 
muayyen nııntaklnrında 
Mili KomnmaKanununun 
hükümleri dahilinde sert 
v& kes\tin kontroller ya 
pılmasını, belli başlı mulı 
tekirlerin kanun darbesi 
oltmda Ci1Dlarmın yakılma 
sım tavsiye etmiştir. 

Fiat birlii'i yapmağa 

Va isfü· beraber Vilayetle
rin türlü işleri etrufında 
alil.kadar Vekliletlerle te
maslar ynprnak üzere şeb· 
rimize gelen lst nbul,lımir 
Bursa. Eskişehir, Kastaıoo
nu Vıılileı i bugiin öğleden 
sonr& Dahiliye Vekilinin 
reisliğinde rnnlJinı bir top
lautı yapmışlardır. 

Konuşulan meselelerin ba
~ında bu villlydlerin iaşe 
durumu ge-lmektcdır. Bu 
toplantılarıı yarın da devum 
ddilecoği ve verilecek ka· 
rarların derhal t.ılbik ine 
geçilcc ğı bildiri ıme tedır. 

Ticaret Vekaletiııce ha· 
zır ' anan J'irnret odalı.ı.rı 
borsalar ve r suaf bir ı kleri 
kanuui proj .. si tetki'c edil· 
mek üzare VekQletin harp 
ekonomisi bürosun:ı veril
miştır. 

!relediyeler;n fıat müı a· 
kabesi ve ihtikarlu müca-
dek işleıfodeki faaliyeti· 
ni takip ve belediyeleri bu 
hususln tenvir etmek üze· 

teşebbüs edenlerin de mey re Ticaret Vt-kiileti"de mü 
dana çıke1rılmusı ilt> bu gi 
bi piyaNa haydut1arının dar 
be yemelerinin vaziyette 
intibah uyandıracağını ita. 

tebassıs elemanlardan mü 
rekkep bir büro Jı Jl'ulrnuş 
ve faaliyete başlanmıştır. -

Hal~ıa Kralı 
Ağır hasta mı? 

Bern 22 A.A.- Bura 
ya gelen haberlere göre 
ltalya Kralı mslikanes;nde 
çok ağır hastadır. Honuıda · 
bulunan Kralın hususi dok 
toru ile iki muavini bir 
bomba uçağile Kralın ~ n· 
'ııına gi!mişlerdir. Veliahd 
Prens omberto da hususi 
terenle hnbasınm yunmn 
gitmiştir. 

Haber yalanlanıyor 
Homa 23 A.A.- ltel· 

ya Krahmn ağır hıı 51ta ol
dugunı: da~r yabancı kay
nak lar.Jan çıkarılan hal•er 
ler bumda tumumile asıl
sız b;r propagunda t~lak
ki edi mektir. 

Bulga' -İtalyan 
münas~bah 

Cenevre 23 A.A. -
::;oryada ıı g~len haberlere 
gön·, Bulgaristanlu ltalya 
ve Yun unistan musındaki 
münaseb.ı t ı.:ok gcrginleş 
miştir. Sınır mesele eriudE: n 
doğan bu ı htilaf Sofy1 ile 
Roff~ arasmda ve dikenli 
bir mesele h ılini almıştır. 
Bulg ir g JZet '" l ı.: ı i diyor ki: 

"'Balkan yarımadası-

rım barış ve sükünunu 
mubafaz.ı için harekete 
geçerek müdalıa e edece· 
ğiz. Yumrnistanın htır za· 
mank! usullerine ua~vur 

masıııa miisaade etmiycce· 
ğız. Yunanistun ç&ldıklan 

m iadı · etmelidir,, 

Neşriyat l\lüdürü 
Se im ÇeJcnk 

C.H.P. l\latbaa sı l\ıılukya 

Milli Emlak satışa'. 
v .. ndef1· 

Kırıkhan Mat Müdü rtügu ıı3lJl ~~' 
Raresel Tahrir Ciı . \ M vki ~lcsuhası oıu J.)rtl 

No. :.\o. M. 2. 240 
124 174 bir odl!lı Uimlmri- dJ 

ev yet 20 
205 21 Arsa ,, 170 25 
386 76 ., Kurtulus 28'2 2S 1 
567 184 ,, \, 180 pıtr•~ ~ 

Kırıkhan kas:ıbası duhilinde yukarıda 113ııııB1;. 
maraları ve mt-vkilcri yazılı dört parça 11 1'ı1; 
yeye· ait gayrirn ı:-nkul i.m hizalarındn Y8~1 ıştır:.~i.I 
üzr rindPn s ıtışhrı müzayedes e çıknrl Mııl(ll~ 
d 2 11 942 p:ızart esi ~ iinü KarıkhaU. icra 
odasında saat 10 da komisyon huzurıl~t 8ııç'61 
tir. Muhornm n b"'dPli yiizde 7,5 depoı; rılllr"~ 
yede suaıınJan öı ce mııl sandığına ya 

1 

buzunun ibrazı Hlzım geldiği ilan olunur· 
lıan ve sair masraf alana aittir. 7 (J~ 

Ozüm fiatları 
Dünkü sayımızda çar 

şı\arda üzüm bulunmadı 
ğını,buna sebeu olarak ta 
beleıliyenin koyduğu tek 
narh usuliı olduğunun id
dia edildiğini yazmıştık. 

Dün bazı manav lıırda 
üzüm bulunmağa başlamış 
tır. Fakat belediyenııı koy 
duğu '.l5 kuruş yarine· ki· 
lo.;u 35 kuruş i:z r inden 
s i lıl n ı: ı. t dır. 

D ğ r mad<l !er için ko 
nul ıı u trh ı yö Jmemekta· 
c1ir. 1ıs · Hl. sul30, )Oğurt 
35 kuruşn S et ılın ı.ı kta te
re yağı da aı tık bulunma
maktadır. 

B~kkal ve rr.anavlar 
be1ediyAnin yiy~cek mc1d· 
de'erine fuıt koyaı·kp.n, 
meyva ve sl)hz0 hulindel<i 
fiatları ko ıtrol etmesi vo 
oralarda topt ııı faatı rın 
kontrol edilmcJiğini,lrn1 izi
ma11 rııı narhları \ üksek 
foı ll a kPndıl crı rıe ru~ı c;at· 
ı ı k \:ırını f' ia dıl orlar 
13 l rıl ıy n ıı lhı nokhya 

1s,19,23,2 , t yar 
Tarnir8 k 

nlaC8~ 
M•"• Vfü\yet 1'YB ~ 

ı-.Aııta da tJir ...1 
tüsU bina~ııı e11rtı'4°d1 

b• r1ll118t'" tl.1'9: 
ve ır .,...., i22.ı~ 
dilen turııır et ;s~ 
itibaren onb 6ıcsiltıl"' · 
detl~ açık ~ 
karılmıştır·. ı11e" 
2-Muh'~cızO ~ 

dcli(4841) ıır 9 ıtt 
4 -Jb~legi1Pil ''' 

P:ızartesı tılll". 
Gazi pı:.şa 0ki d• 
üst kutıod8 ·t \f , 

rı · Iunan Mna )'O 
de toplamıCS" 
yapıtacak~ır~ta~ 

s-'falıP ro-J1 
ve o saatte ııril~ kbllı I• 
minot ın~ cııst'•' 
yona nıu~a ~ ~ 

6- -KeŞ1f rif 
her gün .~':e1>iı;t;J' 
ğüııde gor 'J,9•',,j 

23- .,,,, 
1 ,,, 

s~bit ;;ıs 
Hakim : -'bd"; 

rtl etmi9tir. 
Tezkerenin sonlarında 

ki tavsiyeler arasında şıı 

Avrupaya ihraç için da oik l ut n l .rııu ç ke· 
I' z. 

Katip : ~ .ıl-
Lı:urt: sotd""~ 

Hatayııı IJI• 
Amerikada milyonluk bir ordu hazırlanıyormuş 

gemileri dt-nlzlerdc hiç bir 
tehlikeye meruz bulunma· 
dan Kefer yapabilmeleri ih 
timali varit olsa bile mev 
cut gemilerin bu işi başa 

rbilmeleriuin Jaylar.ıı • mü 
levakkıf bulundl ğunu, kal 
diki, Alman dt'nizaltılar v-

Devamsız taleb:::?ler . VB 
h;yeslnı!l ıııJ 
den Siıuoofl~d'o ,. esas!ar vardı : l3udapeşte : (Rudyo;-

:;atıcıları etiket koy- BirleşikAme"'ikanııı Avrupa 
mağa zorlamak; alıcıları ya ıhraç yapm11k i\zcre 
faturıı istem eğe teşvik < t-
me\t; meıış2lere ait fak· milyonluk bir ordu haztr· 
ra oyu.ıJarı ile fiat birliği ladığmdan bahsedilmeklt'· 
tröst anlaşmaları .üzerinde dir. Hir Alman geızetesi 
süran nar ... Kcl etmek; tile A'ıf~10 - ~Sankson propa-
c.ırıo yeptı~ı istıflerl haber ganducıları tarafından 
alm1ık işini ~uyretli bir ortaya çıkarılan bu şayı-
servise bağlayaruk bastır- aları tahlil eden bir yazı 
nıak vtı suçluları 'muhake smda rnilyonlu1c bir ordu· 
meye vermek z~ytinyağı, nun Avıup kıtasına ;ibra· 
peynir, pirin\., gibi m<ıd- cının pek de öyle söylen· 
delar üzerinde gayritabii diği kadar kolay ve bnsıl 
~üratl~ artan fiatlara kar- bir iş olmadığını, bu ıu 
şı yine muayyen oııulaka· balki lngiliz ve Amerikun 
tarda kuif bir halde ha· kurmay subaylarıt?ın ask( 
rek:et elle-rek milli korun· ıi bilgilerinin noksanlığı 
ma kanununun 32 iner ' yüıtindtıtn mümkün gördük 
maddes;nin A fıkrasmda lerini, fakat milyonluk bir 
yazılı şekilde fiat d.,ğiş· Ol'duuun bUtnn techizatil(; 
m~si Uzerindeo muhik Elebep l b rlikte Avrupa kıtasıı u 

.arama yo u ile ş ddetli ha nakli i'iuinin bugüıı lng.· 
rekete ieçmek Uizımdır. lizleriu ve Amer.kalılarıı. 

Ankara - Ankara ellerinde bulunun bütüu 

Eı kek l's es ne g~çen 

y>l kaycteJ lir o ı yıl de 
vam etmiyl'll v 1m yıl kayd 
olı..: nup IH'r. iiz o ,ula gelmi 
yen talebe] rin kayıdları 
silin ecAktir. 

le hav.ı kuvvetlerinin ln 
giliz ve Amerikan gemile 
rini denizin dıb\ae gö.ıder 
mekte güclük çekmedikle· 
rini, Anglo · Scıksonların 
böy:e boş ve tatbiki im· 
kansız fıkirlerle hem Rus 
yayı ve nemde kendi efh:fi 1 
rı umunııyelerini aldattık
tan başka bir şey kazau
madıkinrmu, bu gün Alman 
yaya kar~ı Kafkusyad ı 
harbeden bolşevik ordula-

Bu t bl ğ n on olduğu 
nu talt bdcı :n öğrenmeleri 
l aıı "ll d ı r. 

Akdarı fiatları da yük-
seiyor 

Diğer tar. ft ıı hububat 
p yas1ı:wla ~ iiksalınrğe de
vam elnıek• c ' ı:-. Ak daı ı · 
uın ki osu g{ çoıı hı.ıfta 38 
ve 39 lrnr uşa satılırk en 

dün 46 kuruşa fırlamışt ı r . . 
Sı · ı v J d • v ..ıru l ı Lir koıı
ıurol olmazsa bu fıutlamı 
alabildiğı ııe yükseleceğine 
şLph . yoktur. 

ı ydııı tar8 okl~ 
den Si[J]Ofl şlB1 4' 
şemmesyafl cslı .ı 
olunan al'utb tı~ 
AulakYıtds yar 
kemesın ° 
kemesinde: e 
Müddeaıe:ı~,4 
adresde .111 il' 
liğJtlll bl ıJJıltı!~ 
edıldiği ""8 

1 olP 
tinin ıııeçhU dBııı6,. tıy c: ttrka511~ığıll 
tan anluşıl .: ı·~'.awr• 

·1nne.. Jf 
iley bo ı ,.

0
1Jlerai 

sına ınnb~ ıtı10""'J 
. . o ı dllı; •.• 4 

rı l mış U 0ır 
keme gün .. t 9 

. sa"' 
pı z .artesı esi 
meye gelt~il 

• l.. ve,.. 
nı uır dirdB 

~ aksı tak el' . bil> 

rı da imhd edildikıen son
ra lagiliılere Amerikulıla· 

rın böyle suçma nuzarİ) e- ' 
terle uğraşmalarının 1 
~asım VHkeceklermi belirt 1 
mekteJir. 

nin gıya &lı 

36-Kısıın tekmili bir- g teblilt .. ~r 
denŞima ekspresi saat 8de olrL ak uı 
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