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Ücret pe9lndlr . 
Gün O geçen; sayıla,. 

10 kurustur -
Şehir Meclisi 

Q Dün öğleden sonra toplandı Amerika 
ğ elediye Reisi şehir işleri ve bütçe ile di-

1111 er bazı meselP.!er hakkında meclise mu- Ecnebilerin Hin 
.'w t·· laml izahat verdi disfanı sömür-

Gandi 
dzgorki: 

An karadaki 
bomba hadi

sesinde 
İki Rus vatandaşının 

suçu yokmuş!... 
Moskova 6 A.A.f -

Tass ajansı bildiriyor: 

Hindistan du
rumunu vahim 

•• •• goruyor 
;: ı ~llıhuriyefin ilk Hatay Valisi Sö- . .. 

~~e .. mesıne musa-
Ankarada Alman BU-3 . ..-t ş nsuer fahri hemşerimiz oldu d t · ... · 

ı ,, "hi \ . . a e e mıyecegız afi ~ ls ter, ıec~ısi. dün Sa· bin .ıır~ya pazarlık edile I 
ıı~ lopı laJkevı salonun . rek ıstımHlk muamelesine Yaba'lc ı lar bizden iyi 

.,yük Elçisi.Fon Papeue :ya· 
pılmak isten"!ıı suikasd 
müııasebetile iki Hus va· 
landaşı da tevkif edilerek 

Ruıveltin mümessi
li Hint Liderferile 

görüştü 
Yenidelhi 7 Hint Kon

gresi Kabinesi resi Nehru 
Amerika Cümhurreisi Ruz 
veltin hususi surette gön
derdiği Mümes1'ilı Conson 
la bir saat kadsr görüş· 
müştür. Bu görüşmeden 
sonra Conson raporunu 
telgrafla l{uzvelte yollamış 
tır. 

ıiJJd ıa%da ~nrnış!ır. lfo top- başlanmıştır. muamele görecek-
o Üab 8'.el~d •Ye Reisi A b lleletliye Ele kirik ve su 1 erdir 

,1çt 1 İ~iııct ılgın geı_:en mali idarelerini birleştirmiş ve 
0rıı: li?.clek· e Yapılan ve önü eski motörleri değiştirmek ) eni Delhi 6A. A. - Ye 
0ıı ı t 

1 

Yıl iç;nde yııpıl- için Istanbulda çok !!!üsa· ni Ing.liz teklifleri ve Hin 

mahkemeye . verilmiştir. 
Hadise ile _hiç bir ilgisi 
olmayan bu }{us vatanJaş 
larının mahkemeye sevki 
hıçte doğru bir hareket 
değildiı. Bu iki vatarıdaş 
masumdur. Ankara mah· 
kemesinde okunan .tahki 
k<tt evrakı hiç bir ~ ıymb 
ti haiz değildir. Bu mı 
sum!arıu ifadelerle tahki 
kat kuğıtlarırınm :Husçaya 

da asarlunau işler hak it bir molör bulmuştur. distanm durumu hakkında 
1ıı fa ;neclise hir saat· 150 kilııvat kudretinde bir makRle yazan Gandi 
Şrj/ a süren izahat ver- olan bu motör Belediyece bu yazısında diyor ki: 1 
~_tııaıı Bu iv.ıhata göre satın alınarak şehrim ize "Takip edilecek siyaset 
~İl&tı /1lın. 10 aylık getirileet>k, şehir bol Vtl Hindistanm tam istikhlline 
~ıı 'i 126 bın 642 liradır. pürüzsüz ışığn kavuşacak· kavuşmasıdır. Yabancılar Vaşington 7 A.A.-

diplomatik müşahitlere gö
re Krips Hindistandaki va 
zifesinde muvaffak olmak 
için büyük bir gayret gös 
ternıektedir. Eğer bir :an• 
Jaşma meydana gelmez ve 
400 milyon nüfuslu Hin· 
distan müttefiklerden ayrı· 
lırsa bu vahim neticeler 
doğuracaktır. Amerikan 
siyasi mahfilleri bundan 
derin endişe duymaktadır 
lar. 

~~i t:ı '''.! 1Y•· ayları k n tır. Bu motöriin bir jyiJi. bizdtm . çok iyi muamele 
~~, ~ •

1

sııat 78 bin ,471 ği de mt:ızot yerine odun göreceklerdir. Yeterki bun 
~le~rne~ekte idi. kömür ve pirin yakmakta larıa durumu memlekt>l 1~ta 11 Yenın 14700 lira olmasıdır. için zararlı olmasın. 

' • ıl " 1 f:Ski b<. rçları bu Reisin hu uzun ve mu Yabancıların Hindista cıı • .ıı ı .. 
a 4ttıd· ~inde ödenmiş fassaf izahatından sonra nı sömürmesine asHl mü-
od l~t 

1 

hıçbir borç kal- celse beş dakik:, tatil t · saatle etmiyeceğiz." ) ır Bu . 
~ erı:ıi~· ıtibarla Be· dilmiş ve ikinci celse 'açı· 

İVid· 'n nıaıt durumu Jır açılmaz azadan Yusuf 
•14 &;;- lnşo işleri yo Koyuncu ve Mehmet ' Can 
."tiııe lllekte ve asker tarafından verilen bir t.ık-
ı bir Yai'dım işi dü· rir okunmuş ve bu takrir 

1
1 ~. a Şekilde yiirünıek de Cümhuriyet hükümeti 

ıııer ~qt s;1ediye şin·<liye nin ilk Hııtay Vulısi Sök 
,
8
' ıir~ asker ailesine mensüerin Hat:.ya yaptıI:rı 
~r. Yardımda bulun hiznı(·tJere bir şUkran kar 
kted· Yardırn devam şılığı olmak üzere , keııdi· 

rhi .. 
1

\ sinin f ıhri hernşe .. iJiğe ka 
·leq· p anına gefüıce bulü istenmekte idi. 
~i11 ıyde öuüınüzdoki T~kJif .Meclis tarafırdan ~ a . 
~~işti .~Je planının ittifakla kab,d edilmiş ve 
11lıl&k~ı en Şekline gö bundan SOI!ra encümenle· 

Japonya Hintlilere 
temi;-,at veriyor 
Tokyo 7 A.A.- Japon 

Başvet..ili Tojo beyanatta 
bulunara demiştir ki: 

" lllzim Hintlilere kurşı 
hiçbir düşmanca niyetinıiz 
yoktur. Hintlilerin Hindis 
tanı tekrar felhdderek In 
gili~l.?ri kovması ~amanı 

· gelmiştir.,, 

Bir Amerikan gemisi 

~lltıtı a_r~ başlıyacak rin seçimi yapılarak top· 
kat ko ıçın bütçeye lantıya son verilmiştiı·. Şe Vaşington 6 A.(A. 
"il pı 

11

n1uştur. hir meclisi cuına gü Atlantik denizi kıyılarında 

torpillendi 

1~ b~~la göıo Cüm· nü toplanar.ık bütçenin orta büyüklükte bir Ame 
'Yıtk liOrneti, gençlik müzakeresine başlıyacak· rikan tıcaret gemisi torpil 

L 
11 ınct k" tır 1 · t· , IJJr r a 1 saha· . . enmış ır. 

< ııt ~ •caret ortaoku· 4 - -~ 

~~i~~~ i~~·1~inaı:~ ipek kozacılık Koo-
~kı. arar v . 
~ '<l~Jr. erm~ş bu •f • k 

1 
. 

:?:k;~P'.:ıu.;'.~:~~ peratı ı uru uyor 
hi~ ğıou bıldırı D .. V f • . 5 . . ı · .... ~iQllt h taraftan V8 un a ımız oyerın reıs fQf 1 lıi tı Müdürlüğ'" 1 d f f d ~~ı~~1 rıın karşısı~ atın a bir fop anh yapı ı 

~t"'a~ •partııııan· Geçen yıl Bursa Kooperalifinir. bölgemiz-
~~;;. ~k"buvb~ den aldığı yaş ·kozaların her kilosuna 10 

çevrilerttk kendilerine ve 
rilmesi hakkın laki talehle 
rmın mahkemece ,kabul 
edilmemesi hayrete J leğer 
bir iştir.,, 

Bulgaristanda düşman 
uçakları 

Sof ya 6 A.A. - Bugün 
burada tehlike işareti ve 
rilrniş ve düşman uçakla 
rı görünmüştür. Hiç bir 
bomba atılmamış, halk 
sülcOn ve intizamı muhafct 
za etmiştir. 

İngiltere ile İtal
ya arasında 

Esir değışmesi yapılıyor 
•şe-h.ri•m•i•ze-g•e•lm•i•ş•tir•.•1-ah•i•r•I Londra 6 A.A.- lngi· 
Yetmen kozacılık :Koope· liz siyasi mahfilleri :Hal· 
ratifinin kurulması işile ya ile ln1.iltere r arasında 
mı!Şgul o!acaktır. yapılacak olan es:r değiş· 

Bu maksatla dün ak· mesi işinde Türkiyenin 
çok değerli yardımından şanı Valim"z Şefik )oye· takdirle bahsetmekLtlir. 

rin reisliği altıuda Ttthir Gazeteler diyorki: 
Yetmen, Ziraat ~lüdUrü, 

"Bu değişme işi, Ingil-ı\iıntuka Ticart-1t MüdtirU h~renin derin dostluklarla 
nün iştirilkiyle bir toplan bağ:ı olduğu Türkiyeoin 
tı yapı!mış ve bu ~t·>planh· kanı sularınıla yapılı cak· 
da Kooperatifin kuruluş tır. Bunu büyük bir sevinç 
temelleri üzerinde görü -1e kar.ılnrıı." 
şülmüştür. 

Bilhassa küçük koza 
müstahsillerini korumak 
için kurulan bu çok fay
dalı birliğe bütün mUstah· 
8i1Jerim•zin gireceğine şüp 
hemiz yoktur. Kooperati· 
fin lıir an önce faaliye~e 
geçmesini temenni ;ederiz. 

SON DAKiKA 

Doğu cephe 
sinde 

~ı: l'eı başlamıştır. 'kuruş kar dağıtılacak 
,~ ~itı"~rar ldaresi Hatuyımızm en önem- ı tiğiııi haber vermiştik. t~lıa,~a. ası karşısın Ji mahsullerinden biri olan Iş üzererinde çalışma · 
~lıtırttı ltıodern bir Ipek kozası müst;ıhsilleri !arın~ ~~111m etn.ıiş ve iş· 
'~~la:~ için B~le- ı arasında u;r Kooperatif im ' ! erle ılgılı oln.~k ~v~r~ ~u~· 

ı O' ış Ve bınu rulması için \'alimiz Şefik sa. ko~:cı~ar bırlıgı ıkı~~ı 
ıa.n arsa 12 Soyedn teşebbüslere geç- reıs !ahır Yetmen dun 

Diğer tarafatan BurPa 
kozaCJlar birliği tarafından 
geçen yıl bölgenıizJcn sa· 
tın alınan yaş kozanın her 
kilosu için müstahsillere 
on kuruş kar dağıtılacak
tır. 

Savaş yine kızr~fı 
Londra 7 A.A.- Dün 

kil Hus tebliğinde cephe· 
de önemli hır değişiklik 
olmadığı bildiriliyotsa da 
Moskova:ve Berlinden ge · 
len haberler cephenin bir 
çok kesimlerinde savaşın 
kızıştığını bildirmekteC:ir. 



'-Jayla-2-

·r çoçuklara 1 Af man-
asız şeker dağıt- j 
ma hazırlığı r lar 
nkara - Fakir çocuk 
par.ısız şeker dağıtıl· llkb h f 
hakkındaki hazırlık a ar aar-

es s olacak olan ka 
projesi maliye encü· 

ı tbrafınaan kabul e 
ıştır. Bu ktınun ile se 
beş milyon lira uu 

talısıs edHmekteaır. Pro 
o bu BY. içinde meclis il 
umi heyetinde görüşü· 
k önümüzdeki ay ba· l 

dan itibaren tatbikata ge 
ğı kuvvetle umu.ınak 

ır. Ner lerde parasız 

er dağıtılacağı, hazırla 

ruzunda yeni 
bir tabiye kul 

lanacaklar 
Bu taarruzun amacı 
Kafkas. İran ve Irak 
petrollerini ele ge · 

çirmektir 
Vaşington 6A.A.- Al· 

manlnrm ilkbahar taarru· 
cak talimatnamede les 
edi?ecektır. Dı ğıtnı... i· 
de belediyeler ikti at 
kihltınJan, Halksv erin 
!!, hayır cemiyetlerinden 

lJuna lx:nzer müessese 
den islifude edilecektir. 

"zundaJHusyaya vo yakm 
şarka karşı nasıl bir tabi 
ye usulü kullanacakları he 1 
niiz belli deJildir. Fakat ı 
Alman Erkanıharbiyesinin 
g çen yılki savaşlardan nl· \ 
dığı tecrübelerle yepyeni 
bir tabiye kullanacağı şi.ıp 1 

hesiz gö(i.tlmektedir. Al· 
man başkomutanlığının 

yeni kullanacağı bu _yıldı· 
rım taarr~zile düşmanı ga· 
fil avlıyarak Hus orducu· 
nu yok etmek istediği mu 
hakkuktır. Bitler Herşey 
den önce ve her nu palıa 
sına olursa olsun bu yaz 
kesin bir netice almak i 
çin çalışacaktır. Şnrası 
muhakkal~tır ki Alman Er 
kamharb·yesi gerek Rusya 
ve gerek Ingiltere Erkanı
harbiyesindenuen daha üs 
tündür. 

Bulgar Har
biye Nazırının 

demeci 
•Bu anlaşmazlıktan 
kan dökülmeden 
çıkmağa çalışıyoruz 

Sofya 7A.A- bulgar 
Harbiye .ı. azırı Gt>ııeral 
Daskalof hugün Basın 

mumessillerine şu demeçte 
lmlunmuştur. 

"' llul~ar milletinin bu 
gün bir -t ·k düşüncesi var i 
dır, o da bize iade edilen 
y .. rleri idure etmektir. E· 1 
ğtr Bulgar Milleti siUlhmı 

kullanmağa davd edilirse 
bu, Bulgar varlığının ko· 
runıaa.;ı için obıcakt..ır. 

Kan Jökmeden ~ıkmak 

mümkün olsa Knıl, eski· 
den olduğu gibi bunu da 
yap nasını bil .. Ce>kt!r.,, 

Cephelerde 
durum 

Rus tebliği 
.Moskoya 6 A. A. 

Hesmi tebliğ : ~Cephelerde 
önemli bir değişiklik ol 
mamıştır. Dünkü hnva çıu 
pışmşlanı.da 102 Alman 
uçağı tahrip edilmiştiı·. lli 
zım kayıbnmz 16 uçaktır. 
llu aynı baş ,..dan beri 161 
köy ve kaSuıJa düşman· 
can geri alınmıştır. 

Fin te bliğı 
Helsinki 6 A. A.-Hes· 

mi tebliğ : Karada ge ıiş 
ölçüde topçu faali~ eti ol· 
muş ve dii~manm konak 
yerleri He dayanakları 
bomuardıman ve tuhrip 
olunmuşt Jr. lJçaklarımız 
Fmlandyu körftzindeki düş 
man gemilerini bomoala· 
mıŞtıl'. 

Almanların bu taarruz 
daki amacını Kafkasya ve 
Kafkas petrolleri te~kil el 
mektedir. Şayet Hitıer 
buna muvaffak olamazsa 
Irak ve ıran petrollerini 
ele geçirmek için Suriye 
den geçmek teşebbüsünde 
buhmacak ve bu hareket 
Türkiyeyi da ilgilendire 
cektir. 

Diğer taraftan Alman· 
ya Bulgaristanda da hazır 
lıklar yapmtkla rneşI?.ul 

dur. Bulgar ordusunun 
hel'sini ı:;eferber, ihtiyata 
uygun görülmemiştir. Çiln 
kil Hu gar ordusundaki 
;-;enç ımbaylarla erlerin bir 
kısmı Rus dostudur. Var 
na ve Burgaz,,limanlarında 
asker toplandığı da söylen 
mekt~ l. 

• 

llulgarlann Yugoslav 
yada ~orluklar karşısında 
o duklarım Lahana ederek 
Almanlara yeter miktarda 
asker vermek istemediklu 
ri de anlaşılıyor. 

Bera 6A.A.- lsviçre 
basını ilkbahar Alman ta 
arruzu hakkında mütulea 
larda bulunmaktadır. Bu 
basu ıa göre Alman • taar-

1 ruzu bir kaç haftaya ka
\ dar baıhyacaktır. 

YENJGUN 

Milyarlarla ko 
nuşan mem

leket 
Amerikada silahlanma 

için 300 milyar 
harcanacak 

Vaşington 7 A.A.
Ofi ajallsı bildiriyor: 

Amerika hükumeti mu 
azzam siU\hlanma işi :için 
300 milyar dolar harcama 
ğa karar vermiştir. Ml'l 
lt mütehassıslar tarafından 
hazırlanan projeye göre, 
yalnız 170 milyar uçak 
ic;iıı harcanacaktır. 

Uu silahlanma pı oje 
sinde 185 bin uçak, 120 
bin trınk vardır. Mart a 
yında Amerikanın savaş 
masrafı 2 n ilyar 600 mil 
yo;ı doları bulmuştur. Bu 
miktar gelecek ııylarda 7 
milyara çıkacaktır. 932 yı 
lının sonunda 5 milyon 
ve 943 sonunda 10 mil 
ylm kişi siHlh altına alma 
caklır. 

Seylan adası 
Japon tehlikeq altın~a 

Nevyork 6 A.A.- Sey· 
lan adasının idare merke· 
zi olan Kolombo şelmni 
Jııponların bombardımuııı 
Amerikada büyük bir ilgi 
uyandırmışbr. 240 bin nü 
fuslu olan bu şehir ticari 
bakımdan dünyanın 12 ıin· 
ci derecedu bir limanıdır. 

Liman ticaret bakımından 
Ingiltere için ikinci dere 
cede gelmektedir. 

5 buçuk milyon nüfıısu 
olan Seylan adasının uzun 
luğu 167 genişliği a2 ki, 
lomelrc olup, Amerika· 
Mısır arasındaki yolun üze 
rinde bulunması dolayısi
büyük bir stratajik önemi 
vardır. 

lngilizler bir yıldanberi 
Seylnad adasına \,>,Qk mik 
tarda malzeme ve hava 
k u v v e t !eri yığmış, 

adada yeniden birç 1k ha 
vu meydanları yapılmıştır. 
Kolombo Uimaııı fıtlanalı 
havalarda dtinyanm enbU 
yilk gemi erıni barındmacrık 
kadar büyük ve mükem 
meldir. 

Alman t~bligi 

Berlin 6 A A.- Resmi 
tebli~: Doğu cephesinde 
Bolşeviklerin 'yaptlğı bil· 
cumlann hepsi lmuvaffa· 
kiyetsizlikle _ sona lprmiş 
ve dilşman ~yüzlerce ölü 
bırakarak geri çekilmiştir. 
Elimize çok nıiktardu mal 
zeme geçmiştir. Dünkü ita 
va savaşrarınrta 66 düş· 
man uçrğı tahripettik. Bı· 
zım ksybırwz iki uçaktır. 

Karar 
Esas: 942 -4 
Karar: 131 
Hakim: 'abit Somtürk 

5454 
I'fitip: Radi Kuleli 

Vava: Taksim ve iı&leyi 

şuyu,. 

DÜŞ( NÜLDÜ: Anta.kya 
da Sıtkarya kahvesi müs· 
teciri Ismail oğlu Hamid 
Urfalı vekili avukat Ha an 
Sadık Dlli tarnfından müd 
deialeyh Gazi Paşa mahal 
Jes!ııdea ölü C rci Abbuş 
oğulları Mihail, llyas, Ya· 
1-rup, Sıddık, Hufail, Rız· 
~alla ve karısı l\ ari, yine 
çocukları Hanna ve ikona 
aleyhlerine ·kame olunan 
taksim ve şuyuun iz:ılesi 
davasının müddeialeyh it: J in 
giyabmda cereyan eden mu 
hakeruesi neticesinde: 

Antakyamn 3üncu mm· 
takasında kilin 147 parsel 
li gııyrimenkuhirı hissedar 
larile hisseleri adetleriııe 
göre taksimi kabil ulmadt 
ğım mahallen yapılan keş 
fi havi zabıt varakası mün 
derecat ve muhteviyatın· 
da:ı v~ yeminle diaelni~en 
ehlivukufların ifade ve he 
yamıtlarından anlaşılmış 
ve miiddeileybin hanenin 
3360 sehim itibaı He 18) 
sehmi . .'.\lihdl, 180 sehmi 
Ilya~, 180 sehmi Y ahup, 
181 sııhmi Sıddik, 180seh 
mi HtJf.ıil, 180 sehmi :Hiz 
kalla, 1440 sehmi müddei 
Hamid Urfalı, 840 sehmi 
Circi Abbuş namlarına mu 
kayyed olduğu en son c0 lp 
olunan 24,1,942 tarihli ta 

pu kaydi musaddak sure· 
ti müııderecatile teeyyüd 
etmiş ve Circi Abbuşun yu 
karıda yazılı 840 sehim his 
sesi 400 altın mukabilinde 
karısı 1\farive beyi lıllvefa 

suretile satılmış o'up mez 
bure .\1arioin de, bu hisse 
yi müddei Hamid urfalıya 
yine 400 altın mukdnlin · 
de temlik t1tliği mezkur 
tapu kaydine verilen meş 
rukuttan anlaşılmış olması 
ua binaen taksimi kabil 
olmadığı ehlivukuf rapori 
le tahakkuk eden müddea 
abih 147 parselli gayri 
menkulün medeni kanunun 
591 ve 628 inci ve 
hukuk usulü mahkemeleri 
kanunun 569,570 ve 571 
inci madde.eri mucibince 
bilmilzayede sablmak sure 
tile şııyuuna izalesine ve 
ihale bedelinin yuk ... ndu 
gösterilen lıis::>eleri nısbeliıı 

de tarafey;e verilmesine 
ancak müddeialeylılcrden 
ölü Cırci ~bbuşun 84J se 
him hissesi karısı Mari ta 
rafından müddei lsmail oğ 
lu Hamid Urfalıya temlik 
edilmiş olduğundan bu his 

,.. ::ss 

ilan 
·ıı Antakya B~lediye Hcıs 

ğindeır: 
1-AntnkyaBelediyesi ta~ 
fmJdn, Asım Gündüz ca 
des'ndt-ki metruk kı:bris 
tanlık cihetine ıstinat dİ\18 
ri mş~atı açık pazarlık su 
retile eksiltmeyo ıw1101' 
muştur. 1) 
2-1 k kt".şif bedeli(711 

lira 7 kuruştur. 
·aP.8" 

3- lsteklılcı bu ı...-
it evr<1kı Belediye Fen da· 
irasinde görebilirler. 

·sıırı 
4- Eksiltme 9 111 ıe 

p rşö ıbe günü saut 11 ~o 
Belediye Encümen salorl 
da ye pılacaktır. i· 

5- :'.\luvnkknl te~r 
nat 533 lirn 33 kur,~ş!~t 

6- Isstekhlerin 1 ıc ı.c· 
odasına kayıtlı bulundı.ı ıJ 
1 ·ıe oı arına dair vesika ı ·kıeı1 
val kat teminatı öded1 ~ 
ne dair evrakı müsbitB el 
ehliyet vasikası ibrnı 
meleri:lazııodır 

31-3-5-7 
·kası 

Kayıp iplik vesı . d 
lktiı:,at Miidürl~~uıı~e 

almış oldugum jplıl~ i~ 
kasını kayb0ttİnl· .y·~ll"~ 
ahwuğımdan askısını 

mü }Oktur. .. deJI 
Yaklu köyuıt ı ~ 

Mehmet Sait ço 
seye isabet eden sntı~ 

deliııiıı mahkeme v~tO ıc 
müstuhikine verilrr.e 

l)ıJ 
re alıkor.ulma~ııa t 
sehim hisseye ısabl' ııııJ 
satış bedeli ipot~k oi ı 
bili olan 400 rnad

0
tJ 

liradan fazla oldllğ 0 
dırde bu fazlası 11101 
da mevcut verıı50 ·t0 
mucibince 60J s~fııt0• 
ri.ıden 70 sehrrı 1 

0 
70 sehmi Ilyas . . 1 !7 
Yakup, 70 seh011 ~ 
70 sehmi 1~ 
70 sehmi Hızk1.1Jl9 • 
. c· . ı ı tıJ 

mı ırcı rnrıs ı>' 
sehmi oğlu flall,. 
sehminin ikoD~6ıı 
sine ve ihale .fld 
de birisi nisb l~ 
harcının taratl9 

tine ve 
k·ı· · fôtuğ• VA ı ının sıir t# 

mukabil ücret 
tevfikan (24 ,,OJ J 
muddei aleyhler 

· ·e ~·.d 
rak l~iıddeıy ı;"P"' 
ve ( ) ,10 
kom~ masraflJ 
leri nisbetind~y 
aidiyetine u·. 
yetim.le oJ(l)fl~~ 
1-942 tarih• 11 

-.ısr aleyhlerin gı ıJJ 
rar verilere" ıJ 
ne :ıçıkçd o~ıJ 
kılındı 


