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Pasif korunma 
Bugün ve hu akşam iki tec

.. rübe lJapılacuk 
TECRUBE ESNASINDA HALKIMlZlN iNTlZAMA Ri

A YET ETMFSt LAZIMDIR 
ŞehriMizde ilk defa tat- Geceleyin yapılacak olan 

bik eciilt'Ceğini evvelce de ışık söndürme tecrübesi de 
haber verdiğimiz pasif ko- yine atılacak bir topla ilan 
runma tecrübeleri bugün vel edilecek ve ayni dakikada 
bu akşam iki defa yapılacak 1 şehrin ışıkları elektrik fabri 
tır. kasından kesilerek her taraf 

Tecrübeler tamamUe fa- karanlıkta kalacaktır. lkin 
razi mahiyettedir ve bu ilk ci topla tehlikenin geçtiği 

tecrübt>lere tayyarelerimiz iş- ilan edilin~eye kadar halkın 
tirak etmiyecektir. sokağa çıkması ve t>Vlerinde 

Günün herhangi;bir sna- fener,mum gibi ışık yaknıa-
tinde atılacak topla tehlik~ sı yasaktır. 
işareti verilecek ve tayyare Memurlar, minarelerle 
lerin şehir üzerine gelmek- dağdan ve sokaklardan evler 
te olduğu farz ve ilan edi· de ışık yakılıp yakılmudığını 
lecektir. Tehlike işareti Ü· tarassut edecekleri için, hal 
zerine, magaza, dükkan ve kın bu yasa~a riayet etmesi 
evlerinde bulunanlar yerle· lazımdır. Işık söndürme i~i-
rini muhafaza ederek soka· nin nihayet yarım .;aattan faz la 
lara çıkmıyacak sokak sürmesi muhtemel değildir. 
ta bulunanlar da seferberlik Her iki tecrübenin de mu-
Müdürlüğünce kır.nızı bay vaffakiyetle neticelenmesi 
raklurla tespit oluııan sığı· için halhın lüzumsuz telaş 

naklara gideceklerdir. Tes- ve heyecana kapılm:\dan ve· 
pit edilen?sığınak yerleri da- kar v~ sükunetle harekdt e
ha ziyade ağaçlar altıdır. derek memurlarm vazifesini 
Sarı bayraklarla çevrilen kolaylaştırması gerektir. 
yerler zehirli farzedildiği için BELEDİYE REiSi ÇAR-
halkın bu mıntakalara yak· ŞıLARI GEZDı 
laşması yasaktır. B dediye ~eisi' dün çarşı-

Tehlikenin geçtiği yine ları dolaşarak bugün yap1la
atılncak ikinci bir topla ilan cak olan korunma tecdibt.-
edilec-::k ve hnkes işine gü leri hakkında halkı tenvir 
cüne başlıyacaktır. Tehlike elmiş ve bu işin tamamile 
ve tecrübe müddeti azami farazi mahiyette olduğunu 
bir saattır. lıalka anlatmıştır. 

Maarif Vekili 
Elazığda 

Elazığ 22 A. A. Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel düu 
Malatatyadan buraya gelmiş 
ve vekilimiz Kız enstütüsüne 
giderek tetkikatta bulunduk 
tan sonra Halkevine gelmiş 
ve muatlimlerle birlikte ye· 
mek yemiştir. Yem~k esnasın 
da şehrin Maarif ihtiyaçları 
tatkik olunmuş ve vekil ye
mc.ktt>n sonra Partiyi, Bele-
diyeyi ve~Maarif müfettişliği 
ni ziyaret eylemiştir. 

Sıhhat Vekili Mer-
sinde 

M~rsin 22 A. A. - Sıh 
hat ve içtimai muavenet Ve· 
kili Doktor Hulusi Atalaş 
dün Adanadan buraya gdıniş 
ve şehrin bütün sıhhi miies· 
seselerini gezerek tetkikatta 
bulunmuştur. Akşam şerefi· 
ne bir ziyafet (verilmiş ve 
gt:ceyi hususi vagonund<J ge· 
çirmiştir~ 

Paris elçimizin bir 
ziyafeti 

Paris - Türkiye Büyiik 

C.H.Partisi 
KAZA KONGRESİ YARIN 

YAPıLACAK 
Cümlıuriyet Halk Partisi 

Kaza kongresi yarın saat 10 
da ismet Paşa ilkokulunda 
yapılacaktır. Kongreye bü 
tün vatandaşlar iştirak ede 
bileceklerdir. 

N.R.Mene-
mencioğlu 

Fransı~ Cümhur
reisiıe göriiştü 

Paris 22A.A. - Türkiye 
Hariciye Vekaleti Genelek 
rateri ve Türk Ekonomi He 
yetinin reisi Büyük Elçi Nü
man Rifat Menemencioğlu 
dün Fransız Cümhurreisi Al 
ber Löbrün tarafından kabul 
edilmiştir. Kabul resmi 
bir saattan fazla sürmüştür. 

Elçisi, burada hulunmakta 
olan Fransanın yakın Şark

orduları Başkumandanı Ge
neral Veygand şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bu zıya

fette Başvekil Daladye ile 
Fransız devlet adamlarından 
birçoğu hazır bulunmuştur. 

Rus ordusu rücate 
mibaşladı ? 

Kütle halin:de ycxpılaıı bü-
tün hücumlara rağmen 

Finlandiyalılar bütün taarruzları püskür
terek mukabil taarruza geçtiler-Rus or 
dusu ınütemadiyen yıp,..anıyor, yeniden 

20 bin zayiat verdiler 
Helsinki 22 A.A.- Ka· Kütle halinde hücum 

reli cephesinde Rus ordusu· 
nun iki gündenberi k~tle ha 

tindeki hücumları tamaınile 
durdurulmuştur. Çok ağır" 
zayiata rağmen Kızılordu 
hiçbir terakki elde! edememiş 
ve Finlandiya orduları mu
kabil taarruza geçmişlerdir. 

Cenupta iki Rus fırkası bu· 
yük bir hezimete uğramış 

ve Sovyetler burada en :ız 
20. bin kişi kaybetmişlerdir. 
Cepheden gelen hab~re gö
re, Şimale doğru geriliyeıı 
vı~ Finlandiyalılar tarafından 
mütemadiyen taciz ve ta
kib edilen külliyetli Rus aske 
ri görülmektedir. Bir taraf 

tan Fiıılandiyahların hücu· 
mu diğer taraftan sovuğun 

şiddeti, Rusları fena halde 
yıpratmaktadır. _Dün sekiz 
Sovyet

1 
'tayyaresi daha düşü 

rülmüştür. 

"Teşrinievvel ih tilali.,ad
lı Rus zırhlısı Finlandiya 
sahil topçuları tarafından a
ğır surette hasara uğratıl· 
mış ve zırhlı bir Römor.cör 
le Rus limanlarma götürül
müştür. 

Fiolandiyahla rın 
taarruzu 

Helsinki 22 A.A.- Rus 
ordusu·!dan firar ederek Fin 
landiya ordusuna iltihak eden 
Rus tayyarelerinden yedi ta· 
nesi dün Leningred demir 
yolunu bombardıman etmiş

tir. 

Finlandiyaya ka
çan Rus tayyare

leri 
Londra 22 A.A.- Röy

terin Helsinkiden aldığı bir 
habere göre Finlandiyalı· 
lar cenup cephesinde şiddet 
li bir mukabil ta;ırruza g~ç
mişlerdir. 

Amerikada niima 
yişler 

Nevyork22 A.A. - Eski 
Amerika Cümhurreisi Hover 
ile Nevyork Belediye Rei
sinin Riyasetinde dün 10 bin 
kiş\lik birMeting yapılın ıştır. 
Haver bir nutuk söyliyerek 
sivil halkın, bir dakika kay 
betmcde·1 Finlandiyaya yar-
dım etmesini söylemiştir. 

Helsinki 22 A.A.- Rus 
larm kütle halinde hücumu 
devam ediyor. Rus topçusu 
Finlandiyalıların müstahkem 
mevkilerini yarmak için Bey 
hude gayret sarfetmektedir. 
Bütün Rus hücumları Fin· 
landiyaltların çok mükem
mel ol<tn otomatik ateşleri 
le dağıiılmakta ve ağır za 
yiat verdirilmektedir. 

Vioskova karanlık 
içinde 

~loskova 22 A.A.-Sov-
yetler, Finlandiyalıların Mos 
kovnya bir akın yapmaların-

dan korkmaktadırlar. Bilhas 
sa son zamanlarda Finlandi-
yaya gönderilen lngHiz ve 
ltalyan tayyarelerinin bu a 
kına iştirak etmeleri endişe 
sile Moskovada bütün ışık· 
lar söndürülmüş ve Kremlin 
sarayı üzerine hava. dafi top 
lan yerleştirilmiştir. 

Verilen haberlere gore 
Finlandiya cephesinde har
betmekte olan beş Rus fır
kası Rusyayıı iade edilmiş 
ve bun1arın yerine Rusya
dan taze kuvvet gönderilmiş 
tir. 

Amerjkadan kredi 
istediler 

Vaşington 22 A.A. 
Finlandiya hükumeti harp 
mühimmatı ve tayyare satın 
almak için 50 milyon dolar· 
Iık bir kredi açılmasını A
merika hükumetinden iste-

ıpiştir. 

Rus ordusunda 
İsyan mı çıktı? 

Belgrad radyosu şu habe 
ri vermiştir: 

lsv~çten geleıı son haber· 
lere göre Ladoga gölü civa 
rmda bulunan Kızılordu a
rasında büyük bir ade,,ıi 
memnuniyet ve itaatsızhk 
baş jlÖstermiştir. Dün ansı

zın isyan eden Rus askerle· 
ri bir kaç kumandan ve za· 
bit öldürmüşlerdir İsyan 
eden askerler küme küme 
kurşuna dizilmektedir. 

Bugünün harp-. 
/eri ve tayyare 

Geçmiş devirlerdeki mu• 
harebelerde muharip milleder 
iki cephe Üzt>r inde 
cografi vaziyetlerine göre 
ya karada veyahud hem ka
rada ve hem de denizlerde: 
sav&ş1rlar taarruz ve müda· \ 

faa hazırlıklarını bu esaslara 
göre yaparlardı. Tarihin en 
eski devirlerinden bin dokuz 
yüz on dört cihan harbine 
kadar büyük ve küçük bütün 
muharebeler bu şekilde ol· 
muş ve bitmiştir. Fakat c:ihan 
harbi beşeriyetin çok eski 
devirlerde düşünüpte fiil 
sahasına koyamadığı tayya
reyi birdenbere bir savq : 
silahı olarak harp sahneıine 
koyuverdi. 

Zamanımızdan yirmi bet 
sene evvel keşif ve bombar• 
dıman gibi faaliyetleriyle her 
iki muharip tarafın askeri 
ve sevkülceyş hareketlerine 
hizmet eden tayyare her ba
kımdan bugünkülerle mukay~ 
se edilemiyecek derecede İp• 
tiJai bir silah oldutu halde 
bize daha o günden istikbalin 
savaşlarında kendisinin pek. 
mühim roller oynsyacatma 
hüküm ettirmişti. Nitekim bu 
hüküm ve kanaatlerin biç 
birisi yanlış çıkmadı. Tayjare 
ve tayyar~cilik harbiumumi· 
den alman örneklerle bütün 
dünya milletlt-rinin milli mü· 
dafaaları için t:n ön planda 
tuttukları bir silah oldu. 
Fabrikalar kuruldu. Yeni tip· 
te tayyareler yapıldı. Mek
tepler açıldı, binlerce tayya
reci yetiştirildi. Harbiumu
mıyı takip eden beş on 
sene içinde dünyanın büyük 
devletleri üç beş bin tayyare 
üzerinde konuşmaya baflada
lar. Nihayet bununla da ikti
fa etmiyerek 'meıvcutlanm 
beş on bine iblak ettiler. S. 
suretle harbiumumiye kadar 
bir cephe olarak görünmiyen 
ve bir millet için kara ve 
denize kadar tehlike arzet
medemiyen hava pek kısa za 
manda milletleri düşündürecek 
v~ hazırlığa sevkedecek hu
dud tanıma~an bir cephe 
oluverdi.Habeş harbi bilhaua 
tayyarecilikte müterakki bir 
milletin muvaffakiyetini üz& 
rine koyunca tayyarenin 
müsellem itibarı bir kat da· 
ha arttı. 

I~ bu kadttrla da kalma· 
dı. Tayyarenin bir harp vuı 
tası olarak cepheye sürülüıü 
yalnız hava c~phesini ih • 
das etmedi. Bu silah hudut 
istihkam ve siper tanımadı· 
ğı ve yalnız cepheJekileri 
değil cephe gttrilerindekile .' 
ri de hedef bilditi için dev 
(etleri ordularını oldutu ka· 

"Sonu 2 incide ,, 



Sayfa - 2 -· YENIGON t _ _ ___ ı s _;::z::::se ze:; ..... u Uil2 S - ~2-- C 

İktibaslar: 

Teknenin 
intiharı 

İki gündür, ortalığı heya
cana veren Alman cep zırh
lısı intihar etmiş~Askerlik ba 
kınımdan bu ha~ekP.tin ma
nası nedir? bilmem! Fakat 
ben, bundtt zavallı teknenin 
intiharından başka bir şey 
göremiyorum. 

Topları patlar, makin esi 
i~ler ve içinde canlı!adamlar 
yaşarken, bir gemi, bir kav
ga gemisi, er meydanından 
çekilerek kendini batıramaz. 

İntihar, bir 'k.ahramanlık 
hamlesi değil, bir sinir sıs
kalığının e~';!ridir. Telgraflar 
"Fon Spe,, den 760 kişinin 
bir başka gemiye geçtig-ini 
erzakmrn taşındığını da bil
dirdiler. Şu halde "intihar,, 
ın da manası kalmıyor. Çün 
kü kendine kıyanlar, yer yü 
zünde kıymet verecek birşey 
bulamadıkları için, y~rin al· 
tına girerler. Yukarıda as· 
kerlik bakımından bu hare-

' ketin manasını sormuştum· 
Bizim orduda son atıma ka· 
dar bütün silahlar kullanıl· 
madan, kılıçlar kırılmadan 

son diş ve son tıka rnsökül 
meden beyaz bayrak çekil· 
mez. Zaten Türk siperlerine 
giren düşman kanlı cenaze· 
den başka ganimat kalmadı· 
ğmı bilir. 

Alman süvarisi, kendinden 
kuyvetçe zayıf, silahça düş
kün bir hasım karşısında kaç 
makla iyi not alamamıştı. Baş 

• langıçtaki kusurunu, bari şan 
lı bir akibetle örtüp: dona· 
tarak, adını tarihe verseydi. 
Deniz tarihini bilenler, bu 
geminin adını taşıdığı kuman 
danın , gerçek bir kahraman 
olduğunu söylerler. Bu adın 
varisleri , ona layık olduğu 

hürmeti gösteremediler. Son 
d~niz kavgasında lngilizler 
bir kerre daha ananevi şöh 
retlerini parlattılar. Jnce zırh 
hafif top ve en fena şartlar 
iı;.inde düşmana saldır.maktan 
çekinmediler. Yaralı "Ekstt-r, 

' in bayragına takılan nışan, 

kumandanına verilen rütbe 
beyhude değil. 

Zaten "Fon Spe,, nin sü 
varisi de kendi ağzile İngi
liz denizciliğinin üstünlüğü
nü itiraf etti. 

Şu halde Fon Spenin in 
tiharına alelade bir teknenin 
dişi bir sinir sarası içinde 
deliııişinden fazla ehemnıi
yt!t vermek doğru olmaz. 

Hakkı Süha GEZGİN 

l;ilTLERDEN ST ALİNE 
Berlin 22 (a.a.) - Doğu

munun 60 ncı yıl dönümü 
münasebetiyle Hitler Staline 
bir telgraf çekmiştir. liu tel
grafta şu cümleler vard,r: 
"60 ncı yıl dönümünüz müna
sebetiyle en samimi tebrik
lerimi sunarım. llu vesileden 
istifade ederek, şahsi saade
tiniz ve Almanya ile samimi 
münas~betlerde bulunan Sov 
yeller birligi milletlerine 
mesud istikbal dilerim.,, 

Hitler, Noel tatilini ge
çirmek üzere Bertesi'aden 'c. 
iİtmi§tir. 

Bu günün harp 
/eri ve ta,qyare 

Bclşı 1 incide 
dar bütün mevcutlarını dil 
müstakbel bir harbin icapla 
rına hazırlanmak mecburiye 
tinde bıraktı· 

Milletler bir taraftan tay 
yare fobriki\ları kurup tayya 
re sayılarını arttırırken di · 
ğer taraftan da kadın erkek 
çoluk çocuk bütün mevcutla 
rını herhangi bir tayyare 
taarruzuna karşı korunma 
talimlerine tabi tuttular. Ve 
halen de tutmaktadırlar. 

Cümhuriyet hükuınetimiz 
daha kuruluşundanberi tayya 
re ve tayyareciliğin terakki 
ve tekamülünü bir an bile 
takipten geri durmamış, 
daha ilk zamanlardaTiirk tay
yare cemiyetini kurarak ha
vacılık sahasındaki çalışmayı 
millete teşmil etmiş, kısa za· 
manda bizi hatırı sayılır hava 
kuvvetlerine sahip kılmıştır. 
Bugün Türk miHeti karada 
ve denizde ne kadar kıJvvet 
li ise havacılıkta da ayni öl 
çüde hazırlıklıdır. Milli Şef 
iııin işaretile Türk milleti tay· 
yarenin tayyare ile karşıla -
şacağıııı siyasi buhranlar ya 
şamadan, harbe müncer ol
madan çok evvel idrak et· 
miş ve bu esasa "Öre çalış 
mıştır ve çalışmaktadır. 

Diğer taraftan hava kuv 
vetlerimizin artması tayyare 
ciliğimizin terakki ve teka • 
mülile birlikte muhtemel bir 
hava taarruzunda şehirlerimi 
zin ve cephe gerisinde kala 
cak halkımızın ne şekilde 
kendilerini koruyacakları 
hususları da düşünülmüş, 
planlaştırılmış ve tatbikat sa 
hasına konulmu.ştur. 

Yurdumuzun ev ıela bü -
yük hudutlarımıza yakın şe· 
birlerinde yapılan pasif 

korunma tecrübeleri 
Şiiyanı memiiuniyet neticeler 
vermiştir. Bu tecrübelerde 
devlet teşkilatının ve devlete 
ait bütüıı vasıtaların mükem 
meliyetle çalışması kadar hal 
kımızın da tayyareden ve 
gazdan korunma hususunda 
kafi bilgi ve idraki iktisab 
eylediği görülmüştür. Yur -
dun her tarafında sık sık ya 
pılan bu tecrübelerin Hatay 

ilkini yapacak, Milli hare-
ketlerin hepsinde çok üstün 
muvaffakiyetler ve başarılar 
gösteren Hatayın pasif ko • 
runma tecrübelerinde de ken 
diııe tevcih olunan vazifeleri 
mükemmel surette yapacdğı
na şüphe yoktur. 

Hasan Fahri ÖZKAYNAK 

Romanya ile Polon-
ya arasındaki hudud 

Bükreş 22 (a.a.) - Har
bin başlaııgıcından beri ka
palı bulunan Rus - Romen 
hududu dün açılmış ve ilk 
marşandiz treni Romanyadan 
Rusyaya geçmiştir. 

Sarı kitap 
Paris 22 (a.a.) - Fransa 

hükümeti, harbin mesuliyet· 
leri hakkında bir sarı kitap 
neşretmiştir. Bu ki tap: "na
muı; üzerine verilerı sözler,, 
başlıiı taşımaktadır. 

Mekteplerde 
380 fakir talebeye 

elbiselik verildi 
Şehrimizde bulunan do

kuz ilkokuldaki fakir talebe· 
lere elbiselik tevziine devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
380 talebeye elbiselik veril
miştir. Budan başka yakında 
200 fakir talebeye ayakka
bı da tevzi edilecektir. 

Lisede 
Talebe Velileri 

toplantısı . 
Bugün Erkek Lisesinde 

hlebe velilerinin bir toplan· 
tısı yapılacaktır. Öğleden son 
ra saat 2 de yapılacak olan 
bu toplantıda öğrt>tmen 
!erle talebe velileri arasında 
karşılıklı vazif der hakkında 
bir hashihal yapılacaktır. 

Lise fel.,efe mu· 
allimıigi 

Erkek Lisesi Felsefe mual 
limliğin~ stajiy~r olarak An· 
karadan Bay Muzaffer tayin 
edilmiş ve tayin emri Lise 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Fuad Açık baş 
Mersinde çıkan "Yeni· 

mersin,. arkadaşımızın sahibi 
Fuad Açıkbaş dün şehrimize 
ge-lmiştir. Sayın meslekdaşı
mıza hoş geldin deriz. 

Suriyeye geçerken 
Yenişehir hudut karakol 

jandarmaları tarafından Su
riyeye pasaportsuz olarak 
geçmekle olan üç kişi görül 

mtiştür. Yapılan dur ihtarı 
na itaat etmiyen ka 
çakçılara ateş Cıçılmış v~ 

mermilerden bir!si Karak
sı köyünden Hanifi oğlu Bat 

tala isabet ederek ölmüş 
diğer iki kişi de yakalanmış 
lardır. 

Kaçak rakı yaka
landı 

Bedirge nahiyesinin kü· 
çük Karaçay köyürnle otu
ran Şaban oğlu Mesut ile 
ayni köyden Zeki isminde 
iki kişi şehre gelirlerken 
hayvanlar..t yükledikleri eşy:\ 
dan şüphe edilerek yapılan 
araştırmada birinde kıbat. 
diğerinde iki büyük ha ·ırlı 
şişe olduğu ve içinde kaçak 
rakı bulunduğu görülmüştür. 
rakılar miisad~re edilerek 
inhisarlar idaresiııt! teslim 
edilmiş ve ~uçluliirda yaka • 
lıınarak evraklarile birlikte 
Adliyeye: sevkedilmişlerdir. 

Hırsız komşu 
lskenderurıun Çay M ... ' al 

lesind,. oturau Hüseyin oğlu 
Mehmet isminde birisi gecı:~ 
leyin komşuların.lan Abdulla 
hın bakal dükkanını açarak 
para ve sabun çalJığından 
suçlu hakkında tutulan evra 
kile birlikte a<lliy eye sevk 
edilmiştir. 

Kızılaya teberrü 
Ankara 22 A. A. - A

nadolu Türk çimento şirke: 
ti tarafından Kızılay ku -
rumuna 2500 &İra tebererrü 
edilmiştir. Bu teberrüclen 
dolayı Kururn tarafından şir 
kete murassa bir madalya 
verilmi§tir, 

ez 
::=sı , __ 

Suriye de 
Gıda maddeleri çok 

p ahahlandı 
Şam - Harbin uzayacağı 

korkusiyle halk bir ve ha ttd 
iki senelik zahire ve Jiğer 
ihtiyaçlarını tedarik etmek 

için çalışmaktadır. Bu yüz
den bütün yiyecek ve giye
cek maddderi fahiş surette 
yükselmiştir. Elbise fiatları 
harpten evvelkine nisbetle 
üç nıisli yükselmiş, şekerin 
çuvalı 29 liraya çıkmıştır. 
Pirincin kilosu 25 kruşa sa
tılmalrtadır. Piyasada büyük 
bir ihtikar vardır. 

Garp cephe
sinde 

Alm1nlar Zigfrid 
hattını genişleti

yorlarmış 
Paris 22 (a.a .) - Havas 

Ajansının bildirdiğine göre 
garp cephesinde ve Hola11da 
hududu ile Lüksemburg ara· 
sındaki tahşidat hakkında 
bir hüküm vermek mümkün 
değildir. Fakat Alman erka· 
nıharbiyesinin büyük bir ta
arruza hazırlandığı ha kkıP-

daki rivayetler henüz 
mevsimsizdir. Diğer taraftan 
Almanların Zigfrid hattını 
genişletmek için 1 hummalı 
bir faaliyet sarfetmekte ol
du !dan bild~rilmektedir. 

Denizlerde 
Alman tayyar ele

rinin hücumu 
Londra 22 A. A. - Son 

üç günde Alman tayyarele
ri müdafaasız gem\lerile bi
taraf gemilere hücum!arına 
devam etmişlerdir. fıu üç 
günde 35 gemiye bu suret
le taarı uz edilmiş ve bir sa 
hil muhafaza gemisi ile 7 ba 
lıkçı gemisi_ batırmışlardır. 

İtalyan donanması
na iltihak eden ge

miler 
Roma 22 A. A. -

Sene başında 66 küçük ge· 
mi İtalyan donanmasına ilti· 
hak ed~cektir. Bunlar doııan 
mada mayin gem isi olarak 
kullanılacaktır. 

Amiral Darlan 
Londrada 

Londra 22 (a.a.) - Paris-
ten buraya gelen Fransız 
donanmaları kumandanı Ami
ral Darlan dün lngiliz kralı 
tarafından huzure k.,bul edıl· 

ilan 
Antakya ıcra memurlu 

ğundan: 

Antakyanın Affan .. mahal J 

lesinden Hamdi Bağdadiye 
Antakyanm Orhaniye wa 

hallesinden Garip Haydar 
oğlu Yusufa bita senet bor
cunuz olan 380 kuruş Altun
parayı ödemediğinizden do
layı alacaklı Yusuf dairemi
ze müracaatla meblağı mez 
kiirün tahsilini istemiş olma 
sına, borcun ödenmesi husu 
sunda namınıza çıkarılan 
ödeme emrinin ikametgahını 
zın meçhuliyetinden bahisle 
mubaşir tarafından tebliğsiz 
iade edilmiş bulunmasına 
binaen İcra · vi iflas kanunu 
nun 57 inci maddesi delale 
tile hukuk usulü muhakeme 
leri kanununun 141 ve mü
teakip maddeleri mucibince 
bu husustaki tebligatırı ila
nen yapılmasına karar veril 
miş olduğundan ,ilan tarihin · 
den itibaren beş ay müdı let 
le hakkı itirazınız mahfuz 
kalmak şartile bu müddt~t 
zarfında dairemiz-:: müraca· 
atla itiraı. etmediğiniz tak-~ 
dirde icraya devam olunaca·~ 
ğı ilanen tebliğ olunur. 

ilan 
Antakya- Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden. 
İsmailiye köyünden Ali Du 

hani ile Muhsin Arap mahal· 
lesinden Abdülmesih Vekil 
oğlu Mihail arasındaki 
alacak davasının cereyan e
dtn muhakemesind~ 19 12 

' ' 939 gününde mahkemeye 
gelmesi için müddeialeyh 
Mihaile davetiye çıkarıldığı 
haldı:> Suriyede · olduğundan · 
bahsile iade edilmiş ve bu 
kerre gaip ,olan ,müddeialey ~ 
he ilanen tebliğat ifasrna mah 
kemece karar verilmiş oldu 
ğundan .2ı, l,94J pazartesi 
günü saat 9 da mahkemeye 
gelmesi veya bir vekil tayi· 
ni ile göndermediği takdir-~ 
de hakkında gıyap r kararı 
ısdar edilt>ceği ve bu ilanın 
davetiye makamında olduğu 
tebliğ olunur. 

Kayıp şahadetname 
Karbeyaz ilkokulundan 921 

de aldığım şahadetnameyi kay 
bettim Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Durmuş 

Kayıp şahadetname 
343 sent>snıde Halep sana 

yi mektebinden almış olcfo· 
ğum şahadetnamemi kaybd 
tim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin hükmü olmadtğını ilaıı 
ederim. 

miş ve uzun müd,{et goruş- • Vahit Nacar 
müştür. Amiral, bundan so-ı- Italya Kralı Papa-
ra (n,~iliz askeri ve deniz er- n ı n huzurunde kanı ile görGşmüştür. , 

Musolini Alman Roma 22 A. .A. - ilk 
defa olarak ltalya Kralı ve 

polis müdüriinü kraliçesi dün Papayı resmen 
kabul etti ziyaret eylemişlerdir. Hükünı 

Roma 22 A. A. - Mu darların ma~yetinde 45 kişi 
solini, buraya gelm\ş olan bulunmakta idi. Kabul esna· 
Alman polis teşkilatı Rdsi sında askeri merasim yapıl· 
Himleri kabul etmiş ve ken- mış ve güzergahta toplanan 
disile ıızun müddet r,amimi halk hükümdarları hararetl~ 
surette göı üşmü~tür. alkışlamıştır. 
--- -Gi\nüzde PAZARDA İTİ.~B-A_R_E_N __ 

Korkusuz adam Fi!mi çevire 
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