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SlYISI 2 KURUŞTUR 

llftnl11rın her kelima
alnden 5 kuruş alınır. 

Ocret paflndlr . 
aono geçen sayılar 

10 kuruştur ---

; i Şefimizle 
~~~ Kralı arasında 
Qlaıı~ta. 2~. A.- Yu· 
4ıu n ıstı il ifil hayra 
c~8SebetiJe Milli Şe· 

U il!11hurreisi ismet ar; Yunan Kralı 
kku sında tebrik ve 
ltlişır telgrafları taati 
~llk r. 
~ta ara 2 A.A- Yu· 

ııın. t'k ı ırıu ıs ı IUI hayra 
~ekiı~a~ebetile Haric:. 
~hı 1~ 11Z Şükrü Sa· 
1 'e ı •le Yunan başve 

ıa · · 
leb/kcıye nazırı ara 

~flar ı v.e teşekkür 
Ilı Ş 1 ~atı ed1lmiştir. 

li" efı.nıiıin genç-
~rıkQe ıltif atlan . 
~r C~ta 2 A. A.- Mil 

O, ~urreisi ismet 
~llıduer~ .... . ! erbiyesi 

il Inö . ugu tara 
tile nu .koşuları m Ü 

nsuııb Cekılen tanzim 
1dttk· ağlıJık telgrafına 
tdı/. <=evab1 gönder· 

~~ . 
lllçleriın .. 
arınct ızın güzel ca· 

ljluy
0 

1111 çok mem 
~ti~unı. Size teşek· 
p .,, 

~ k~~erin sigorta işi 
3 biu ~ A.A.- Kıy· 
~~p l~rayı geçme· 
~ .. bınalann sigor 
~tif:~zd.e elli tenzi · 
<ilııı_ı ek~ller heyetin . 
ı: bilct·0.lılrniş va şir 

rıı ~ôreırılmiştir. Bu 
~uıf{ .. ' :ıhşap bina· 

'1ı 't11tbı 1l yeri ne 6 
reue l.ı~ olunacak vo 

ı , ~ ır Yangın neti 
~ıilket~p ~:' sahipleri· 
~ktı duşrumeeıeri r. 

~ ~~a-c•ı v_e_h_a_ 
~~ b· 
~ •1~ kayıp 

llıızıcı 
~ ilttı:ıd tanınmış 
\;ıda an 'e "Atnyo· 

~~tliir:nıızın yazı iş. 
llarıbe .Mehdi Kovacı 
~ttan rı Yak..ılandığı 

&ab h kurlulamıya· 
~l>a a hayata göz· 
lok tnıştır. 

~'l'ı: ~urtsever ve 
~ '"etlı b. 

tıla11 ~ ır vatan 
k~ç 1ehdi Kova 
~ı~~(Şına doyma· 
~ tdu~u~ göçmesin· 
~ Uduts uz acı de 
~İsirı· Uzdur. Cena· 
~illıtb \ seven ve ta 
·ııkila ık bir kUtla· 
aı-ı a e kaldırılarak 
1~nı~asında ebedt 
~li &il. ~o~ulmuş_tur 

Ott ksının derın 
bır a olur, kcn 

4 lQ~~~rhuına da 
gııret dileriz. 

Almanya 
Muazzam bir 

taarruza hazır
lanıyor 

Hitler bu yıl savaşı bi
tirmek için bütün gay

retir.i sarfedecek 
Nevyork 3 A. A. -

Amerikan basını ilkbahar 
s11vaş dı ırumıı hakkında 
şu mütalaayı yürillmekte· 
dırlar. 

Almanya birkaç hafta· 
ya kadar muazzam ve ku 
durmuşçasına bir gayret 
sarf ederek sevaşı 942 yı· 
huda bitırmek için büyük 
bir taarruza geçecektir. 
Hitıerin gayesi Husyayı 
ortadan ii:aldırmak ve ltı· 
giltereyi yıkmaktır. Hitler 
bu yıl içindB savaşı bitil'· 
mek için bütün kuvvetini 
ortaya koyacaktır. 

Amerikanın aldığı ha 
berler bu hak~katı belirt· 
mektedir. AlınaHya, istik 
btıli düşünmeden bütün ilk 
madde stoklanm hesapsız 
ça harcnmıştır Durum şu 
nu gösteri~or,ki, Hitler 
bu yıl silah kuvvetile sa 
vaşı k ıZdıı.ımazsa felaket· 
lı sahnelerle karşılaşacaktır 
Hitler yalnız Husyada en 
az iki milyon insan kay· 
betmiştir. Bundan satıra 

.bu kadnr büyük'ölçüde in 
san kaybına tahammül 
cdemiyecektir. 

Almanya bu yıl için 
ce Kafkas petrol1erini eli 
ne geçirmezse savaşı kay 
be~pcektir. Bu ihtimali Fon 
Papen bıle kabul etmekte 
dir. 

Cephelerde 
Moskova 3 A. A. -Bir· .. 

Rus tebligine göre doğu 
~ephesinin bir noktasında 
taarruzu geçan Rus kıtala 

rı ı\lman müdafaasını ya· 
parak meskun bir şehre 
gitmiş ve burayı şokak 
çarpışmalarından sonra iş· 

gal etmiştir. 
llerlin 3 A. A. -Alman 

Başkumandanhğının bir 
tebliğine göre llmen glllü 
nün şimalinde 31 marttan 
beri başlıyan Rus taarruzıı 
nu kırmış ve tankların hi· 
mayesinde saldıran Hus 
piyadesi imha edilmiştir. 

Türk - Bulgar 

dostfuğu 

Durmadan kuvvet 
!eniyor 

Müniht 2A A - Sofya 
duki Isviçre gazetelerinin 
muhabirleriTilrkiye He Bul 
garistan arasındaki m Una· 
sebetler hakkmda şu habe 
ri vermektedirler: 

Türkiye ile Bulgaristan 
arusındaki dostlu ' dur 
nada 1 kuvvetlenmektedir 
Sofya ile Ankarıının arası 
m açmak için bozgurır.ula 

rın yaptığı büton gayret 
ler boşa çıkmışbr. Bulgu 
ristan Türkiye için Avru 
p:ıya açılmışıbir kapıdır. 

Türkiye de BuJgaristaııın 

arkasını koruyan bir var· 
lıktır. Türkiye dürüst ve 
samimi bir tarafsızlık si· 
yaseti gütmektedir ve bu 
siyaset Bıılgaristan icin 
Ç<. k kıymetıidır. 

Bulgaristan 

Libyaya asker yolla

yacakmış 

Ankara 2 tRadyo Ga 
zıJtesinden)- Bulgaristan· 
dan gelen haberler, orada 
savaş hazırlıklarının de· 
vam ettiğini bildirmekte· 
dir. Bu cırada Sofyada ışık 
ların söndürülmesi knrar 
laştırılmış ve tatbikata 
geçilı ııiştir. Buliaristamıı 
Almanların ilkbahar taar 
ruzundn Rusyaya karşı de 
i?;ıl, fakat Libyadaki mih· 
ver kuvvetler!ne yardım 
içiu asker ye._' .:ı,Y .... CJ.Ül ha. 
ber verılmektedirf 

İngilizler 

parisi yine bomba 

ladılar 

Paris 3A.A.- lnJiliz 
uçakları hu gece Paris ci 
varındaki Banliyölere yüz· 
den fazla bomba atmışlar 
dır. iki ölO birçok yaralı 

vardır. lngiliz uçaklıırı 
Manş denizi kıyısındaki 

Fransız şehirlerine de akın 
yapmış ve birçok bomba 
lar atmışlardır, 'llk >{l'UP 
olarak enkaz altından 40 
ceset ve 60 yaralı çıka 

rılmıştır. 

12Adadal Hint- İngiliz an

Mihverciler 
Büyük ölç11de 
hazırl!k yapıyor 

Kahire 2A.A.- Tass 
ajısnsı bildiriyor: 

Mihvercilerin 12 adada 
ki hazırlıklarını so ı gün· 
Jerde çok arttırdıkları bil 
]iriliyor. Dikkati çeken 
bu hazırhkl•ır arasında a· 
ğır ve uzun menzilJi top· 
lnrın yerleştirilmesi, hava 
meydanlarile deniz üsleri 
nin meydana getirilmesi 
vnrdır. Birçok yerlerden 
halk bdşka adalara taşın· 
maktadırlar. 

Almanlar 
Cepheye çok sayı 

da asker sevkine • 
başladılur 

Stokholm 2 A.A.
Doğu cephesind•'ki Alman 
muhabirJeri ilk defa ola· 
rak cepheye külliyetli mik 
tarda Alman askerinin sev• • 
kini haber vermektedirler 
Bu muhabirlere göre çok 
sayıda yeni Alman kıtala 
rı doğrudan doğritya Al· 
manyadan gelerek cephe 
gerisindeki küçUk köyle· 
de toplanmaktadır. 

Son kanun ayında as· 
kere alına geıı~·ler şubat ve 
mart aylarında talim gö· 
rerck yetiştirilmiştir. 

Şimdi yüzlerce tren cep 
heye asker ve mühimmat 
taşımaktadır. Şarka giden 
trenlerin büyük bir lkısmı 

askere tahsis edildiğinden 
hususi deyahatlar çok tah· 
dit edilmiştir. Sevkedilen 
askerlerin Kırım veDonetz 
bölgelerine gittiği zannedi 
liyor. Çünkü buralarda du 
runı karışıktır. 

Fransada 

Bir ihtilal mı başlıyacak 

laşmazlığı 
Hintliler Yurtları

nın müdafaasını İn 
giltereye bırakmak 

istemiyorlar 
Londra 2 A.A- Hin· 

1 
distan meselesi günün en 
önemli siyasi işi olmakta 

1 devam ediyor. Hindistan 
J dun gelen haberlet e gör.:: 

Hintliler, yurtlarının mil· 
dafaasını Ingi!terenin üze· 
rina almasını kabul etme· 
mekte ve Hindista'n mü· 
dafaasının ancak Hintliler 
lı.ırafından yapılması lazım 
geldiğini söylemt:ktedir· 
ler. 

Yenidelhi 2 A .A. - Hint 
Koııgrusi lngiliz tekliflerinin 
reddi hakkındaki icra Ko· 
mitesinin kararını tasvib 
eylemiştir. 

Kongre yarın sabah 
tekrar toplanacaktır. 

Haberler m ~vsimsiz 
Yenid13lki 2A.A.- Hint 

Komitesinin İngiliz tek
liflerini reddettiğine dair 
olan haberler henüz mtw· 
simsiz sayıl~akt~dır. Çün 
kü Konl!;renin karan he· 
nüz resmen ilan edilme· 
mişlir. 

Krips görüşmelere 
devam ediyor 

Yenidelhi2A.A.-Krips 
dün muhtelif Partilere 
mensup Hint Şeflerile gü· 
rilşnıelerine devam etmiş· 
tir. 

Vaşington 2A.A.-Hin 
distanın V3şinE-;on mümes 
ı:Jili bugllıı Amerika Cüm
burreisi Hu:ıveltlo görüş· 
müştür. Mümessil Ruzvelt 
le görü~tükten sonra ga· 
zetecilere beyanatta bulu· 
mırak demiştir ki 

"-Hintlilerin lngiliz 
(Sayfa, i çevirir.iz) 

SON DAKiKA 

Avustralyaya 
Japon taarruzu ha-

zırlanıyor 
Londra :2A.A.- Gene 

ral Dögol .Fransız milleti· 
ne hitap ederek "şimd i 
Fra.n~ada tek bir olRy hiikim 
dir. Bu da ihtilal: Fransa 
kendisini idare edenlerin 
hiyanetine uğramıştır. Son 
knrşun atıldıkatan sonra 
harap Fransanın çöküp gi 
deceğini zannedunler alda 
nıyorlar n demiştir. 

1 

Sidney 3A.A.- Buraya 
gelen haberlere göre, 120 

l
ile 150 bin mevcutlu8Japon 

tümeni A vustralyaya taar 
ruz için l~ava ve ~ingapur 
da toplanmıştır. Gittikçe 
artan Amerikan yardımı 
bu laarruıun acele yapıl· 

mesına sabep olacaktır. 



( .. 
el 

Civi imalini ... 
Arttırmak için ted

birler alınıyor 
Ankara - Uzun bir müd 

detten ber\ azlığ'i hissedil 
melde olan çivi istihsaHııi 
memlekd ihtiyacını karşı· 

lıyae&k bir hat~ sokmak 
i~in iktisat Vekfileti bazı 
hazırlıklara başlrmıştır. 

Bu maksatla çivi fabl'ik a 
lan sahiplerile temaslar 
yapılacak ve istihsali art
tırmak için gerekli tedbir· 
ler alınacaktır. ' Bu arada 
fabrikutörlere lazım olan 

,.her türiü yardım hükumet 
tanJmdan temin o?unacak 
tır. 

Sanayi tetkik heyeti a
zasından bir zat, fabrika
tör'erle görüşmek üzere 
bugünlerde lstanbula hare· 
ket edecektir. 
teklifini kabul etmesi - la· • 
zımdır. Çünkü bu _teklif· 
ler, şimdiye kadar Htmiis 
tana . .Yapılan tekliflerin en 
müsaidi ve en geııişidir. 

ltatyan basınının ya211an 
Roma 2A.A.- ltalyan 

basını Hindistan meselesi 
hakkıada şunları yazıyor: 

"-Hindistan şimGi mu 
unam bir balık fıçısına 
benzemektedir Hintliler 
istiklallerini almak için 
bundan duba münasip bir 
fırsat bulamıyacaklaıdır. 

lngiltere şimdiye kadar 
llindistandaki"muhtelif mez , 
heplerin ihtilafından fay· 

dalanmakta idi. Vomin· 
yon sal!!hiyeti hindistana 
hiçbir zaınnn teminat sayı 
laı1Jaz. ,, 

Krips hala ümitli 
Yenidelhi 2 A.A.-

K rips gazetecilere şu df-
meçte bulunmuştur. 

·'-Hindistandan hare· 
ke~imi tehir etttim. Zira 
gelecek hafla fa) dalı bir 
şey vapacağımı snnıyorum 

Müşterek bir iyi niyetle 
zorlukları belki halledece· 
ğiz. Bunu yapmağa çalışa 

• cağım. Kongı~nin kararı 
heniiz bana bildirilmemiş 
tir. Durumdan hükumeti 
mi haberd~r ediyorum. 

Karar sureti bildirildi 
Yeııidelhi 3A.A.-Krips 

Hint Koııgresi icra Komi· 
tesi Heisi }~ehru ile 50 
dakika görüşmüşttir. Üğle 
den sonra Nelıru ile bir 
arkadaşı, Kripsi tekrar zi · 
yaret ederek kendisine 
Kongre Icre Komitesinin 
kararmı vermişlerdir. 

Görüşme cesaret verı

ci bir hava içinde geçmiş 

tir. 

Snyfa-2-

25 milyonli
rahk 

Yen{ tasarruf bono~u 
çıkarılacak 

A ' ~ ktlra - Tasarruf 
bor.oları ihracına dafr olan 
kanunla bankalar kanunu 
na ok kanun Iavföası ya
rınki meclis toplantısında 
görüşülecektir. 

Hazinenin kefaleti al 
tında amortisman sandığı 
tarafından çıkarılan 50 
milyon liralık tasarruf bo 
uosu halkımızm gösterdi 
ği ft>vkahlda rağbet saye 
sinde tamaro ı:m satılmış 
ve bu husustaki talepler 
devam etmekte bulunmuş 
olduğundan bu talepleri 
isaf edebilmek için daha 
25 milyon liralık tasarruf 1 
bonosu ihracı muvafık gö 1 

rülmüştür. \ 

teklifi kabul etmeme , 
ğe davet ediliyor 

Berlin 2 A.A.-~D.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Dün radyoda yeniden 
Hint Milletine hit.ıb oden 
Bozo Kripsin tekliflerinden 
bahsederek şöyle demiştir 1 

"-Bu gibi tekliflere 
aldanmayınız. lngifü. siya· 
set\·ileri sizi sudan teklıfler 
le aldatmak istiyorlar Krips 
teklifinin kabul .edileuile 
ceğıai nasıl düşünebilir'?. 

Geçen harpte de lngilizler 
emperyulist siyaseUcrile 
sııı oldalmağt çalışmış· 
!ardı. . Yine böylece lngilte· 
re l>u harpte de sizi kulla 
nabileceğini zannediyor. E 
ğer lngiltere Hindistanda 
üsler ten in etin ezse l\Jih 
verin llindistana saldırma· 
.sım_ imkiln yoktur. Hint 
Milletini harbe 8ilrtikle
m~siuler. Uçlü oaktı İ}iİ 
onlıyan ben size temin t

derim ki üçlü pakt devlet 
J eri H iiıdiı;Lanı n istikla tini 
arzu ediyorlar. Ingi liz im 
pııratorluğunun yıkılması 

yakındır. Şim<li bir düşü 
nün. Bir ta~ afta iyıkılmak 

üzere olan bir imparator· 
luk diğer tarafta , yeni bir 
alem kuracak olan üçlü 
pakt dev'etleri vardır,, 

yor. Komitenin kararını a· 
lan Krips gazeteC'ilerin sor 
duğu suallere şu cevabı 

vermiştir: 
"Dostlarımla daha bir 

çok görüşmeler yapacağını. 
Mevcut zorlulııtları yenece 
{,imi umuyorum.,, 

icra Komitesinln ~ldı· Neşriyat Müdürü 
ğı ve Kripse bildirdiği ka• Selim ÇELENK 
rarm neşredileceği samlı· ; C. H. P . .Mutbaası Antakya 

YFNJGUN 

Almanlara göre 

Ruslar 

Alman askerlerini 

kurşuna diziyormuş 
B rlin 2 A .A.- Salfi 

hiyetli kayntıklardan bil.Ji 
rildiği ne göre, Ruslar 
tarafından esir edilen Al 
manlara işkence ıyupılıyor 

ve bunlar kurşuna diziliyor 
Bu hakikatin ı l ü n y a 
efkanna yayılması Rusları 
telaşa düşürmüştür. Şimdi 

Bolşevikler suçlarını sakla 
maya çahşıyorJnr. :Ele ge 
çiı ilen bir günlük emirde 
esir alınan subay ve erlerin 
hemen kurşuna dizilmeme, 
si bunların sorguya çekildik 
ten sonra kurŞLtna dizile 
cekleri ve emrin ~cfüşmanın 
eline geçmemesinin tarnıni 
yazılıdır. 

Antakya Bdediye Heisli 
ğinden: 
1-AntakyaHelediyesi tara 
fından, Asım Giinılüz cad 
desindP.ki I!Jetrük kı:.bris 
tanlık cibetiue istinat diva 
ıi inşaatı açık pıızarlı k su 
retile eksiltmeye konu~
muştur . 

2-llk kt-.şif bt>deli(711 l) 
lira 7 kuruştur. 

3- Istekliler bu işe a· 
it evrakı Belediye Fen da· 
irasinde görebilirler. 

4- Eksiltme 9 nisan 
perşembe günii saat 11 de 
Belediye Encümc:n salonun 
da yapılacaktır. 

5- :Muvakkat ten;i· 
oat 533 linı 33 kuruştur. 

6 - Issteklilerin Ticaret 
odasına kayıtlı bulunduk 
lanna dair vesika ile mu 
vakkat teminatı ödedikleri 

~ İ ıarı t I~ 
udiil'1 ~ Vakıflar ~ı ~ 

d,ıı 8 
den: dıı s, 

Belediye bud0
8
seit ıı. ~a 

lindeki cami, ~dılt ~e .,,ly 
ret önlerindek~ silul~ ,~I\ 
cir mahsullerı ··ddetl •c 
için (1 O) gün rtıil ı,ıJrıla c, 

ÇI" ·~ 
çık arttırmaya 2 tar' ~ 
hr 4-4 -94 · " u . ·teSl 
müsadif Cuaıaı O a:ı '~ı 
sabah saat 9-3 · jlı~ 

d katı ~I 
lllr idarasin e. · ı5ıe 
icra edilecekhI ···J[ir!Oe 
rin Vakıflar !\1tl l1ıı:ı0~ 
müracaatları ihi~ z, 

30, , t ıac 
~ sa ı 

Dut yapragı 11ıı111 dar 0 

Hatay Defter .. üııde 
Çekmece k0~ ıııe~ Ust· 

in metruk gflyrı ... 1çı~ ~ 
}erde ve 2285 agı 11ş 

25 gıJf' 
cut 95 lira . dıJl 
hammen bedelh ile 
rağı açık arttır[11'1 

Romanyanın yeni yıl 

büdç~si 

Bükreij 2 A. A.- Ra 

ne dair evrakı müsbite ve 
' ehliyet vesikası ibraz et· 

meleri lazımdır 
31-3-5-7 

şa ç1k a rılmış ır. ·ııdi' ~ 4ıı 
Satış bedeli P;~ 1-' ~~~ 

'lip olanların 1°947 1% e 
a kç<ısile 7 -4 - aı 

.. .. t ı:J dil aıırı. 
gunu~ saa .. tlıırl· ·•ıış 

dor ajansından : Yeni ma 
li yıl münsebetile mhHye na 
zm yaptığı bir beyan :ıtta 
geçen yıllarda zmıatm fena 
olduğunu, stok ve depolar 

daki yiyecek maddelerinindo 
sarf edildiğini söylemiş. 

"En büyük gü<,;lükler 
iktisadi durumun diize\til 
mesi ve orduyu seferher 
tutmaktır. Ordunun sefer 
ber tutulabilmesi için 150 
milyarlık bir l.ıütçe Jazım 

dır. Bunun 9) milyarı har 
malzemelerine sarf edili 
liyor. Bu varidatın yüz1l13 

altmışı vergilerden, yüzde 
40 ı da istikrazla tamin fdil 
miştir. Yeni yıl bütçesi 
212,5 milyardır,,demiştir. 

Duvar inşaatı 
Antakyu Ilastahaaesi 

Baştabipliğinden: 
1 - Antakya Hastanesi 

binasının dere kı~muı 1-ı ki 
istinat duvarları inşaatının 
tamamlanması açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Krşif bedeli 2523 
lira 93 kuruştur. 

3-Bu işe ait evrak 
hastahane baştabipliğinde 
görülebilir. 

4 Eksiltme 6-4- 942 
pazartesi günü saat 10 da 
Antakya h~stanesi Baştabip 
liği odasında yapılacakhr. 

5-Muvakkat teminat 
akçası 189 lira 26 kuruş· 
tur. 

6-TaıiplerinTicııret oda 
sında kayıth bulundukla 
rına dair vesika ile rnuvak 

kat tenıiııat ml1kbuzu ve 
ehliyet vesikası ibraz etme 
si lazımdır. 

21-26-30-3 

T am;rat yap
tırılacak 

darhga ruuracaıı 
3

Jil0 ~ \>e 
cümle masrafiaf hir 
t . ıurııu 
ır. 6 s 

3,4,51 ' ~1 · ı ~· a Vilayet makamından: 1 a (1 
1 

~~~i\ 
1- Antakya 23 Temmuz .. dur ~ \> 

okulunda yapılacak tami- Vakıflar [Illl ~~ittif 
rak açık pazarlığa kon· den: ·r ~i h~eı 
muştur. Dalyanı Sağı. de ~'4ı 

2 - Muhammen bedeli , nelharap köyfer1111Jtel ~Uib' 
436 ilk taminat 33 liradır. \ t kf ait nı0 ıı'' ~le 1 

3 - Bu işe ait şartna- cu va a zeytiıl •m ~. ~e 
u·1 ~ t D . A E .. çelerdekı ( tıflll" ~le 

ıne v J aye aımı n\U- 1 .. lı . ) dut yıJr Ol ~İ~· 
men kalernirıd~ görülebilir .u . arıç . 3tıS ~ ~ı 

4 - Taliplerin Ticaret mcır ve saır JJl çı~~ ij 
Odasında kaytlı olduklarına açık arttırmaY: 942f. 
dair veyahutta bu işin eh tır. !halesi ıo, 'gonO 
li bulunduklarını gösterir raslayan CuII18 ıı.ııl ~ 
vesaiki haiı bulunmaları 15 de icra ~dııftl 
luzımdır. Bw1a ait liste 1 eııı11 

5 - Eksiltme 9 Nisan 
942 perşembe günü saat 
ı 5 te Vilayet Daimi Eneli 
meninde yapılacağı ilan 
olunur. 

27,30,3,6, 

ilanen tebliğ at 
Anhıkyada mehme lif 

tikçi veki1i avukata Ahmet 
Sırrı hocaoğlu tarafından 
Antakyanm Kublay mahal· 
lesinden 5 · ııo lu hanede 
Naum ş ~mrnas kızı natal· 
ya. Esma ve .Mari al~yhi 
lerine Antakya Asliye Hu
kuk mahkemesine açılıp 
768 numaraya kayd e
dıleıı alacak davasında: 

Miiddeialeyhlerden Na· 
talya Esme ve Mari hak· 
kında çıkarılan devatiyede 
iri meşruhata nazaran ika· 
metgahları me;hul olduğu 
anlaşılmasına mebni H. U. 
M. K. 148 iııci maddesino 
tevfikan ve tarihi ilandan 
itibaren 10 gün içinde Ce· 

vap vermek kaydile du
ruşma günü olan 12,5,942 

ıJ) d 
doruna ve ·ee ~ıl 
muhtelif yerıerı ~ııır, 

• tJiJ 
tış. Isteklil~rıo tiıı'ı 
resine mürdcaıı b 
olunur. j/ 

~8~ 
Katip alır1~oU~ lu, 

S. ve J. M· ~l f' ~l~r 
den: .. ttı ı·ıe 

50 liranın ııC 01ıV~ 
ve f evkaiade ı11flluJ c' 
kftleten ıillhhat 3110~ , 
ne bir kMiP ııJ0~ 1 

D rtamektep ı:ı,:jltVıP 
sı v J daktilo 
d ııı 
ır. r b" 

OrtarnekteP ı jl~ 
daktilo bilell 51od' 
mezunları ar3 JS1 

kur· e han açılaca ··r1~ 
Sıhhat MUdilr )ıl 1 
at etsinler. 

---~/..~ ~l 
günü saat 9dt1 ~ 1 

. .;e ., 
ye gelmenıı ııJl' ~ 
Vt;,ki l aönder111 

J9 
o ,ıı:ı ~ 

!inde hakkl11

1ıJ~f 
muamele yııP1 

tebliğ olunur'·.' 


