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t~ ~ .. Dış ticaretimizde inkişaf 
t ~tt devletle iicaret müzakereleri yapılıyor 

't h llkara - İsviçre tica ri münaseb •tJp i arttırıp ve ~a ey~ti ile müzakeı eler bir taraftan ihı acat eşya 
a bili etmektedir. Yakın mızn mah'"eçler temin eJer 

la t ~trı~ anlaşmaya varılaca ken memlekete mümküu 
ıt d'l J. bi ., ı mektedir. mertebe fözla ithal eşy881 

~~"' fj~let&er taraftan Bulgar getirmeğ(' de bül iik bir 
p<. B ehemmiyet vermektedir. 1

cı~ durn'1u ankası Umum MU Diğer tamftan bildıril· 
90 ~t Uu1 n reisliği altındaki diğine göre, uzı.ı ' zaman 
ıı~ ıı t gar ticaret lıeveti, danbni devam eden ve 

ı A em aslar yapmak üze Alman - 1 ürk ticaret 
6 Nk ~karaya gelmiştir. ,,ak muaht:'d<!siniu erı esaslı fu 

t ~l· ın bir zamanda 
,_ Qca.r heyeti de şehri· sıllarından birini teşkil 
<.<: g 1 ~ eden tek fi at nı esek:Si üze 
Lı e eccktir. 
ııUk rinde de nihai b"r anlaş • 

le l'u 0rı:ıet ecnebi devlet maya varılması uznk değil 
\,~arasında tica 1 dir. 

ırl!nj bir Vekal~-A-t-le-tl-e-ri-m-iz-
l~Milli lk.ı· t v k · 
ııı.ı· ıısa e a 
"\; ()) . 

rıvayetleri yi-
t\ı~: tazelendi 

ıt b· ara - Pek yakın 
~ •. ır "~ . 
~"l' • lıllt iktisat Ve· 
"kı ı,, kurulacağı h .. kkın 

r· 11~1e • '~ayetler yeniden 
~ kotınııştır. SöylenJiği· 
'-'!'!.. re b . V 'llll 

1 
.u yem ekil let 

~aı' ktısat vo Ticaret 
etı . 

Ueı; erıne bağlı teşek· 
~6 kaurosuna alacak 

l't Müsteşarlıkla icta 
'il ti'l c l t'r. Mamnfih 
~t re: Ye tın etrdf ıılllu he 
t d ~i bir teyid mev· 

eg,ldır 

~k<ır -İstanbul 
olu 7 -8 saate in
ı\rık dirilecek 
il k~ra-Istanlm ımı· 
ll:ıaıcı tren yolunu kı· 

~ e•" lllaksadile yc.ıpı· 
.~d~dler sonu ermek 
il_'~ ~nkara Istanbul 
.~~ . kı mesufe'- i 7 8 

ltıd· J 
~ ii

1 
ı.recok yeni hn! 

lfllt~rı~den geçecektir. 
ın ınşası için lfızım 

b· 1nulz .. nıe11in mü 
l t kısmı hazırdır. 
au~8 ~it bulunan arazi 

~~lt(!a l.e tesviyesine baş 
~~ lld Cğı tıılımin olun· 

'llt. 

q 't Şı Rıza Ti-
~ Yatrosu 
~da H 
f~ aiaya geliyor 
ış'tlupta bir turneye 

\~ı:ı 1 
'
1an Haşit Rım 

~~tq~ Adanada 10 tem 
trtı; t~en sonru Tı.rsu 

~~IJŞ ~r. Haşit Hıza 
~ .Iursustan sonra 

ela ~ıdecek ve oru 
~ıataya gelecektir. 

Diyarbakıra bugün 
gidiyorlar 

Beden Terbikesi Umum 
~1üdürhiğünce her yıl ol· 
duğu gibi bu yıl da bölge· 
ler ar.ısında Kır koşu u 
grup birincilik!erı müsaba 
kası tertip edi!miştır 

Geçen yıl bu ııı Usaba· 
kanın cenup kısmı için 
merkez olarak Hatııy böl· 
gesi seçilmişti. Bu sene de 
Diyarbakır bölgesi tesbit 
edilmiştir. Diyarbakırda ya 
pılacak bu müsabakaya 
Hatay, !çel, Seyhan, '.\folat· 
yat Elazığ, ve }) y.ırbakır 
bölge takımları iştirak ede 
ceklerdir. 

Bugün öğleden sonra 
Diyarbakmı gitmek üzere 
bölgemiz atl'3t kaft e i yo· 
hı çıkdc:ıktır. 

Kır koşusu grup birin 
cilikleri mUsabalrnsınd 

geçen sene birıncilıği höl 
gemiz atletleri ka1.aıımış 

l:.ırdı, Jştirilk ed c~k olun 
takımlara nazaran bu sene 
de atletlerimizin musaba 
k.ıyı kazaııacaklurmı ümid 
edıyoruz. 

Atletlerimizin bu yıl en 
J·uvvetli rakiblerleı inin l lct· 
ıığ oldugu tahmin d"Ji
yorsa; lçel tııl,ımmın rııkıp 
çıkması ihtimalı vardrı. Bu 
nunla b raber; bölgemiz 
Kır kıJşulannı munh 1.anıaıı 
tnb1k etmış ve .atletlere fa 
sılasız ek1.ersiz yav•mnış 

olduğundan cenup grubu· 
ııun yine birincisi olac · 
ğından emin ~örimm kte
dir. Kıymetli genç atle le 
rimize güzol yolcululdnr 
diler, muvaff akiyetler te 
menni ederiz. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Hitler 
Bir yeni nutuk 

söyledi 
Hiiler: « Bolşevik

ler bu yaz tamamen 
mahvedileceklerdir» 

diyor. 
Berlin 15 A. A. -

Umumi harpte ölen kahra 
mnıılann habnısını ımma 
töreninde Hitler bir nutuk 
söylem iştı r. 

Hiller harp bittikten 
sonra Alman milletinin 
nasıl bir\ esaret altına dUşü 
rtildUğünü ve kendisine di· 
ğer nıHietlerle eşit olabile· 
cek ufak bir hakkın veril· 
nıediğ'ni ve fdkat Alman 
rr.illetinm nefsine olan iti 
madını kuybetmediği için 
nasy onal sosyaliznı saye· 
sinde kendini kurtardığını 
söylemiştir. Bundan sonra 
Hıtler Alman ordusunun 
düşman arile hesaplaşmaya 
mecbur kalışının sebeple 
rini ve Sovy t harbinin 
ilk 4 ayı içind~ kazanılan 
muvnffakiyetlerin ,ehemmi 
yetini ve fakat 140 sene· 
derıberi bu bölgede görül· 
memiş şiJdelli kışın nmka 
veınetine rastlandığı ıçıu 

4 kış ayında pok lıüyük 
zorluklara katlanıldığını ve 
kış içinde AJmun askerini 
yenememiş olanBolşeviklu· 
rin bu yaz tambmen mah· 
\•edileceklerini belirtmiştir. 
Hitler soıı olarak herşeye 
rağmen hugün devam eden 
harp senele ınin ondan son 
ra g lecek sulh yılları ıa 

rıaz ıran dalı~ kısa olacağını 
dinleyiciler'ne temin etmiş· 
tir 

Futbol maçı 
Dün Beden 'förbiycsi 

bölge sahasında ekzersiz 
mahiyetinde uir futbol ma 
çı \ upan Antakya Gençlı k 
Klüuü t.ıkmııle E.rkek lise· 
si t kmı ıki iki berabere 
kalnıı~lnrdır. 

Nişanlanma 
Bay,ı ı Süh yla Po atlı 

ile kıym ·lli f ç erimi1.den 
Ecı.ıcı l l.ı dGür un niş,111 

tör nı vv l k ımS ireyya 
Halef Po~atlının evhıde~ 
B ~hı V .. imiz ~ fık ~o} er 
olmak üzere uziJ dav ti 
ltrin huzuı le ) pılmı tır. 
G nç çif rı v a·ı leriııi 
tt-brik edPr, k ndılorine 
ebedi saadet dıleriz .• 

Bugünku konferans 
Ankardd n ş lırimizf' 

ge1n. ş ol rn Zmı l Enstitü 
sü prof ssörlcr" den Scıit 
ra 1sin l keli bugün s at 
17,15 te lfolkevimizd mü 
him bir zmıi konf ra s 
\!erecektir Bıltün vat· nd ış 
hıra ehemmiyetlP t vsiye 
etiniz. , 

Pazartesi 

BEN EŞ 
Çekoslovaklara hi

tap etti 
Lo'ldra lSA.A.- Çe· 

koslovak milletine bir de 
meçle bulunan Heneş ez 
etimle demiştir ki: 

"Alman Genaralleri ar 
tık Alman zuf erine inan~ 

mıyorlar. Ve müsait zaman 
da sulh teklifinde bulun· 
mıyl\ hazırlanıyorlar. Fakat 

böyle bir teklif iyi karşılan mı 
yacak Vd mUcııdele sonuna 
kadar sürecektir. Alman 

lar bütün muvaffakiyetleri 
ne rağmen inanılmıyacak 

yanlışlar yapmışlır. Sovyet 
harbinde en büyük fe1Ak6 
te uğr mışlardır. Bu ilkba 
harda da belki ufuk mu· 
vaffakiyetler kazanacaklar 
fııkat sonbaharda karşıl 
ŞdCakları r,üçlükler Almun 
eskert ve siyasi rejiminin 
felfiketi olacaktır. Japonya 
Sibiryaya saldırsa bile Al 
mantarı bu akibetten kur 
taramıyacak ve her ikisi 
nın de h zimeti Lirden gtt 
leceklir. 

Hür Fransız-
lar!n 

Libyadaki hareket 
leri devam edıyor 

Londra 15 A.A.- Hür 
Fransızlar umumi kararga• 
hının tebliği: 

Libyada yeni bir mu 
vaff kiyf't elde edilmiştir. 
Nurukun cenubunda ve Dıai 
Ekber le kuvvetlerimiz b 
düşman karakoluna hilc4lJllı 
otnıiş\erdir. Kıırakol zap 
ledilrmş, birçok harp mal 
• -Bme~ iğtinam edilmiş,d 

m nm müd faa merkezlen 
tahrip dilmiştir. Bir tay 
yare mev~anı kullanılma 
Lir hale konmuş, muhım 
mat ve benzin depolan a 
teş v rilnı'ştir. 

SON DAKİKi\ 

Macaristanda 
100 bin dönüm araz 

c;u altında 
Uudaprşte l 6A. !\. Ma 

1! u· ov s ndaki karlarm 
rınwsi Uzı1 İnp lO:JO f'VY 

k ı nuş ve l 00 bin don 
ekilmiş arazi sular altm 
kalmışt r. 22 nahiyeyı eu 
b smıştır liket bölgesı 
lar nlnndadır. Insanca 
yıp yofrtur. 



a.3 
gelirlatayın 3000 yıl önceki tarihi 

- İkinci kısım 

Bazı maddelerin 
Fiatları tespit edildi 

ilanen tebli9 tol ş 
Kırılthamn ı<ıır f., ' 

İsadan ence 330 yılına kadar 
-11-

mahullesinde oturan Oı:ı ~ 
met kızı ve Hıisan dtıll 
ı\rif karısı Esme uırafııJtıı' 

l alk u~ ı-:ınıfa taksim 
Şllli . . . 
v dılmıştı. Fakat dıl~k le 

edilen yerler -kendi arala· 
rında lali krullıklara ayrıl 
rnış bulunuyorlardı. Asıl 
Eti devleti muhtelif kral -
lıkların dışında kalan tabi 
krall r a muahed~ler imza 
f'dıyorl rdı. Böylece Etıle 
rin lukişı Z[)ptetmeleri 
uz ffİn bu n wı hır muahe 
de irnza d imiş ve ~fokiş 
le bu çag arda Etilere ait 
hır krullık olmu tur Fa 
kat bu muahed • 1350 yıl 
lnıında ort lan kul \ırıhı -
rak burası bır vıH1 el g bi 
idurt'Yf' başlamıştır. 

Ant ıkya Fiut ~lürakabe Komisyonu teisliğinden: 
~1anifutur.ı. \1akaru, kağıt kanaviçe ç1y ve lrnhvs 

nin malıyel fiatları uzerinden azami kar hadleri aşağı· 
dak~ şekilde tespi edilmiştir. Aksine hareket edenler 

Alaybeyli köyunde 
0

01e 
({tl 

makta iken balen 1 l o 
( l" ş yandır ki : dları Huı rice 

l de ildi Bu vaziyet k.ırşı -
ye mda mademki Hurrilerin 
:~ akim tubakasmı Hintlıler 
ba kıl dıyordu bun go e 

umdı.ır adlarının H•nt 
\: ol anı sı n ile iza1' 
Jıleuılır? Böyle bir izaha 
r 1-aıı ~oktur. P.üyiik bır 
1 ı alle hükümdar ud arı 
u lı:ıvehnin en e:iki s ke 

( Soru var } 

hakkında kanuni takibat yapılacağı iHln olunur, 
Eşyanın nevi Toptancı Perakende 

Pamuklu mensucat kabul h ~zi hariç 
Erkek ve kadın yünleri 
f amuk iplıkleri \e kabul bezi 
Yün iplikleri 
Mak ırdlar 

karı 

o o 7 

" 10 
" 3 
"10 

" 3 
Bilumum sargılık kfiatlar, beyaz, ,, 5 

ci kan 
o o 15 

,, 2() 
,. 15 

" 20 
" 15 
" 20 

gri, s..ırı ruukav.ılar ve g.ızele kfhtlan 
Diğer bilumum kaullar , 10 ,, 30 
Kanaviçe, çuval ve jüt ,, 5 ,, 15 
Çav ,, 6 ,, 15 
Kahve ,, 5 ,, 8 

o • 
gahı mechul bulun~ 11ıef cası Hasan oğlu ~rıf il'" 
hine Kırıkhan aslı)"e ,.,ı 
kuk mahkem~sinde ~6roı 
b şanına davasının t" ıı • 
mekte olan duruşrn.ı:>l 
rasmda: . ıı-

~foddei.ıleJ h Ari~ıı~tiı 
metg,ıhının mec;hulı7ıaıı 
binaen kendisine ı , 
tel.> ığ<.tt ıcrusımı ıcaro.r2 ı 
rilmiş ve duruşma~~ • !. 
4 -942 cuma gü~U ıJll 
9 a talik euılroış 0 

fülnen tebliğ olunur· k' 

n ı 1e ait ir. llurri yahut 
ı t ıi saltanatı :\hsırhhı · 
rın 14d0 yıllarında y ptık 
l · ı akı lu nihayete errniş 
tır lısırlı rın metinlerin 
d mukarreren ilk defa ola 
r.ık \rant dtye ajlandır -
dık ar Orontes ( A&ı ) 
il Aıalah adını işıtiyoruı. 
:\lıı:sırlılurın yalilere bır 
ld\ldmi~ t tatbik edip et 
miyecekler cuyı sualdir. 

Manşta 
Ölçü aletleri le Bir hava muharebesi 
alakası olanlara Londra 15A.A. - Dün 

1 

ihtikar ilanı 
llatry t\sliyc Cpza !nah 

keıııesindeıı : 
Milli Korunma ı.nı ıunu 

mı muhalif hareketten maz 
nun Antakyunın !;) mbük 
m \'lallesinden Husun oğlu 
M hmet Ç lik h..ıkkınııa 
yapılan duruşma sonunda: 

Molo taşı e 
sil mesi 

~ le geçen bol miklurdak\ 
metınl rden Mısırlıların Su 

k( riye ve Fıl'btıni n<lsıl idcı· 
rcl ettikkrmi bihyoruz. 
Bunlar ski Hint ha kimiye 
yetim hiç değiştirmemişler 
dıı. jfolr 1 i hükumetlerin 
yer )( aralarında rnuna· 

rı 

k 

t 
J 

k 1ş v muhar belerin de 
m etme!. e m mnun 

ıolmu lardır. Bu muhab re 
m tınlori d d ğimiz şey er 
1400 yıllaıınd n az sonrn 
yn tes.:_ıduf ed r. 

llu sm:ıda Mısırın kül· 
tnru artık fazla ine imiş, 
\ e atultl devrine gırnıiş· 
tır \m;ırlıl r kerıaı erıni 

tJlele verın şer ve :\1ısır 
hududund.ı çarpışmalar ol 
mağa lıaşlumışlır. 

Bu Çi.tğlarda Muk ş hü
kunıdarile l\1ukiı;in komşu 
s 1 ol~ın funip hükumdarı 
anısında bir muahede ya· 
pılmıştır. 'lunip ldhp yakı 
ııınııda bir }erdir. Buruda 
hurrı.erden mürekkep bır 
ırk y şıyoıdu. Belki ldlp 
kelimrni bundan çıkmıştır. 
1400 den ıtıbaren Mukiş 
Eti hakırmyt 'ti altma g· r· 
mıştir. 1400 de 12l0 e ka 
dar 200 sene Eti hakimi
yetı altında k· lmıştır. Eti 
krulımn etrafında diğer 
eyleı· peykler gibi döııü· 
ordu. Etiler Zdptettikleri 

Beled'yo il isliğind 11 : sah h \lanş de'"'iz i stıln· 
Antakya Grup :\l rk zi de olan bir hava rnuhrtre· 

Belediye Ayar mcmurlu besinde 9 düşn nn 8' t.ıy· 
ğundan : yaresi ıin t lhr'p edildiği 

1 16,3,
942 

p z
1
rle şimdi tespit edilmiştir. Öğ 

si günüııden itil nren Hele leden sonr l da cli~er bir 
d"ye Ayar d ıir sind 940 düşman av tayyar0

si dü-
dumgt.tlı ö çül r'n mn ye. şürıilmüştür. 13u suretle 
ne v damgal rınu lmştana dun düşm nın 10 t yyur 
cal< tır. si tahdp t' ılrrıış bulunuyor 

2 - ölç ı s ıhıpleri mu log·ı z e,.'nlıi.; kaybı yukkr 

ay neye g tirecekeri b . Maltada 
tün ö çulerını t n 'z v a 
yarh olar k g tirecek er· Şıddetli Hava mu 
d'r. ha,.ebeleri oluyor 

3 - Muııyeneye gele 1\laıta 15 A. \.- Mal 
cek ö1çül r Ay r t.rıeınurlu ta adası Birçok hava mu 
ğuııca verılen müracaat harebeler\nc salıne olmak 
vt:s'k.:ısıııdaki sıra numara ta d vam pdiyor. Dlin 

8 
na göre g lf celderdi~ akş.Jm ve ondan evvelki 

4 
Giı Urde dlçüsiı akşam hep havıı muhare· 

beleri devam etm ştir. Cu· 
nü muay neye g<>tirmi)en· mart sı s.ıbahı sah 1 üze 
lerin ülçtileri en sonuna rind~ düşman tayyareleri 
bıral ılc.ırak hakl ında ka görülmüştür·Dıhııav uçakla 
nuni mu.ımele y pılacak - rımızm havalanma saatı ol 
tır. mndan y.:ıpılan bu hilrum 

5 - Bu suretle başla da dafi topları bir )Utıkers 
nan muayPnelere 6,4,942 88 le bir Meserşruit dü 
glınü nihayet 'eri\nek şürmüş ür. Bu tayyar ler 
ri'ğer 13,,,1 diyeleıe gidile mürettebntmın paraşütle 
cektir. ı:ıtlbdığı görülmüştür. Hı· 

6 Keyfıyı.:l öl~ü va\auan lngiliz avcıları 4 
alellerile aHlkası olanlara All!!an uçaJtına hücum et 
ilan olunur. miş ve bunlard n ikisini 

Arsa sahşı denize auşnrmu.stıır. mr 
lı giliz baliri} e tayyaresı 

Çelrn €Ce nahiyesine ikı Alman tayyaresiue hü 
bağlı armutlu l\öyiınde cum ed..-rek bunlardan bi · 
ursbi hirb sinin ası nt'hri rini hasara uğratmıştır. Al 
ken,ıırnd.m başlamak su· mau uçaklaıından dört ln 
retiyle n czlni tiırbenirı nesi hir lngiliz uçağına ar 
önlıne kadur 280 m~trc kaJan hücum etıuişse de 
ınurubu ıııdu art< ının 1 mart bu tayyareıhası-ra uğrı.ımn · 

Fiut Mürakaue lcomis 
~onur c:ı y. j{ın prı ak ende 
sa'ış fı lh 165 l.uruş olarak 
tayin v ilan edılJiği hal
de 2 O kuı ı..şa satrmık iste· 
dığı anlaşılmış ve 4180 
sayılı i'\lıl i Kurunma Ka -
uunu ıun 32, 59 ve l ürk 
ceı kanununun 56 ıncı 
m.:ıdd 1 ri e istinaden ve 
neticeten 410 kuruş llb'lr 
para cezı1sıle m tlıkümiye 
tine ve 7 gi.ln dükkanının 

kapıtılnıusına ve blı müd 
det zarfında ticaretten me· 
nine yJğlcırm müsaderesine 
ve masn fı mahküın~ ait 
olmak üzere hüküm hüla 
susının guıete ile neşrine 
18,2,942 tarihi ıdc karar 
verilmiş ve katileşmiştir. 

Kayıp iplik vesikası 
lktis d Müdürliiğünden 

alm1s olduğum iplik ve::ıi 
kamı kaybettim. Yenisini 
alnc ığı ıırbn eskisinin hlik 
mil ~oktur. 

llaı biy den lbrahim 
oğlu Mehmet S,unar 

ilanen tebliğ at 
Asliye Hukuk Hakim· 

liğindeıı 

1' •v 
r o 

t D-r ı o'Jorı\ d 
\1ıl 

lugu 
Reisliğuı.. n 

Muhammen ,ı 
2880 lira olan 8~0 d 
inşaat moloz taşı lsk00 

1 
istasyonu ve lirnnııı Jı 
de ihzar ve te':llinl e 

1
0\ 

üzere Şdrtnamcsi ~ 
31 -3-942sahguıı 

• l rJ19 
10 da. açık eksı · 1 t 
tile Adtm ada 6 ıcı 1~ 
Müdürıuğu oin ısınd l 
.ılınaCdktır. . ) 

Bu Jş3 girmek ı:> \ 
lerin 216 lirulık 111tlı ( 
kat teminat ı:ıkçJl 9 
942 yılı Ticaret O~~ 
sikrısı vo nüfus ciJ 1 fi 
le birlikte müı·Jcaal 
zımdır. !" 

Şartnameler ~ovo 
tarafından bedeisıı p 
verilmektedır. 'Jtıll 
muayyen gün ve ıı!l 
lş1etme komisyo ııI·ıfıtl 
racaatları lüzunııı 1 

nur . 28 
16, 18, 24, g~ 

1 ac 
Hademe a ın. \ 

·..ı-ı 
~1a t'rtf Vokillır. ~' . ı;e 

ya Yayıııevinın rrıı 
liademeliğinn 30 ~d 
ücrotle biı· mustıı 

yerlerde müess;r olarak 
dini akidelerini yaytıcakla 
ı ı yerde aksine ken

942 de 31 mart 945 ka· dan kurtulmuşıur. 
d lf üç nelik ic ı ı ile nıez '-------·---
kfır tl.rheııin iltıHalınde. \ 
mevcut mi fır han ıı'n ya 

Antakyadu ı afi Kuru 
Vekili Avuk..ıt Hdsan Sa 
dık torafmdun ~ytuniye 

Hıııstiyan köyUnden Sirnun 
oğlu Ilyas HiHlni aleyhine 
açılan alacak davasında: 

ıler yerlilerin akidelerini 
lıyorluı dı. ~u~1et bir Eti 
ukumc. n <l1n1 akıdesiııi 

ve ıuad t taı zıoı d ğiştir· 
i çok günah ı..ddolu 

gan J ağın urların şıddı liıı· 
df:!n ;)ıkı an od ıdan çıkan 

Açık şarap fiatla
nnda bir değişiklik 

Yoktur 

\ı ık şım p fıatlnrında 
~ ~ı· 

urdu. Li.i htlkümdarlari 
umumiyetle gayet adıl olur 
ı rdı. Nı~ekiın işgal ellikle 
ri ~ e lerde idam cezası 
kaldırılırdı. Etilere ilhak 

nlrnz ı.ırtlırr aya <_:ık, nl
•nıştır. l a si 18 3 912 
ça1ş nl 1 güııu saut 15 de 
H~tay Vaıuflar id.tre ı de 
ihalesi icra oh\nucal\lır. 

lstPkli\ •rin mürncauU.ırt 
ilfin olunur. 

bir d ğ'ş•l<lik voktur. ı ı· 
ne eskisi gibi bu şarapla· 
rm kilosu 1) kurtıştur. 
Neşe rn:ığazasındu atıl-
maktuclır. 

:\1uddeialeyh Ilyi\s Hi-
1!!.niye nrnhaJıi J!azete ile 
ilanen tebliğat yapıldığı 
halde Jn.lhkemeye gelme
d ğmdcn hnkkmda gıy"p 
kararı çıkarıl nasma vo bu 
kararın da ~in,.. ID"lh ili 
gdzele ile ilan n l bliğ"ne 
karar ve. ilmiş o d ığundan 
lJ.U. kanununun 40 ve 
403 üncü maddelerine tev. 


