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·Bütün yurtta Hav Korunma 
tecrübeleri g pzlacak 

Işıkların Maske enme ve Karartma işi de 
yakı1ıda kaldırılacak 

Ancak bu kararın kaldırılması icin her şeyden evvel maskelen 

me işinin tewamlanmış ve istenildiği anda tekrar ve derhal 
maskeleneceğine kanaat getirilıniş olması lazımdır 

Aldığımız haberlere göre, 
ışıkları karartma ve maskele· 
me işleri yurdun hertarafın· 
da ikmal ediımiş bulunmak • 
tadır. Işıkların tamamile mas 
kelendi~ina kanaat getirmek 
için yakında tayyaraler vası
tusil~ bu karartma işi tetkik 
edilecek ve istenildiği anda 
derhal tekrar tatbik edilmek 

üzere maskeleme kararı mu· 
vakkatan kaldmlarak ışıkla rın 
açılmasına müsaada edile
cektir. 

Diğer taraftan bütün ş~hir 
lerimizde Hava hücumlarına 
karşı korunma , denemeleri 
yapılması için Valiliklere e· 
mir verilmiştir. 

Bu tecrübeler anmım ve 
evvelce hiçhir haber v~rilme 
den yapılacaktır. Dahiliye 
Vekaleti bu hususta hazırlık 
ıarm süratle yapılması için 
Vilayetlere tamim yapmıştır. 

Geniş mikyasta olarak 'ha· 
zırlanan bu denemelerin ne 
zaman yapılacağı belli değil · 
dir. 

e 

Hava kurumuna 
gardım seferberliği 

Ergiri şehri de 
düştü 

Son hızını aldı 
Halayın her tarafında geniş mikyasta te· 

berrüler devam ediyor 
Hatayın her tarafmda 

Hava Kurumuna başhyan te 
berrüler son hızını almış ve 
hamiyetli Hataylılar bu işte
de birbirile yanşa çı~mışlar 
dır. 

Evvelki gün Hava Ku· 
rumuuft teberrüde bulunan 
zevatın adlarını sırasile aşa· 
ğıda bildiriyoruz. 

yetli vatandaslara teşekkürle 
rini sunmaktadır. 

Ura 
Bekir Melt!k 100 
lbralıinı Mümin 100 
Rasım Yurbnnn 100 
Edhem Civelek 100 

1 
Ömer Çe~t·nk 15 
Osman Çipe 10 

1 Doktor lia~il Huri 50 

l 
Avukat Feyzi Atahan 50 

Hava Kurumu bu hami · Mustafa Kusryri 150 
~·am'•~İİİİİİIE~·llliaammilllml~i·~··.-;:.-1fti!~~:E!ı:ai~lQ.l~eulS'ıiıliA~ı 

Parti kongreleri 
Kaza kongrelerın · baş/antlı 
Hassa ~ ve Kırıkhan kazalarında Parti 
idare heyetlerrle Miiınessiler seçıldı ve 

dilekler dinlendi 
Evvelce de haber verdi· Milli Şefe, Başvekiıiınize ve 

ğimiz gibi, Vilayet . dahili~de ı Pa~ti ~enel Sekret:~ine 
ikmal edilen Parh Nahıye· tazım, Şuk~an ~e ~a.gııhk 
Kongrelerinden sonra kaza telgrafı çek1hııesıne ıttıfakla 
kongrelerine başlanmış, ge· ve alkışlar arasında karar ve 
çen cuma günü:Hassada dün rilmiştir. 
de Kırıkhan kazasmda Kou· Köyler den gelen rnümes· 

"greler yapılarak idure heyet sillerle merkez müın .. ssilleri 
ıeri ve miimessiller ~eçilıniş· nin iştirak ettiği kongrede 
}erdir. birçok mÜmt'S illerin kendi 

Dün Valimizle Parti Mü· mıntakalarmı alakadar eden 
fettişimiz Kmkhana giderek dilekle;r-diıılenmiş ve bu di· 
Kaza kongresinde hazır bu· leklerin bir kıs 111 not edile
ıunmuşlardır. rek bir kısınma da Valimiz 

Öğleden evvel akdedilen tarafrndan cevaplar verilmiş 

Yunanistan bayranı 
şenlikleri yapıyoı 
Atine 8 A. A - Yunan 

rt-smi tebliği : 
Ergiri şehri bu sabah hta 

atımız tarafından işgal edilmiş 
tir. Eiimize mü im mikdarda 
malzeme ge~miştir. 
Atiııa 9 A. A - Ergirirıin 

Yunnn:stuıı kıtaatı U!rafından 
!aptt haberi Yunan:standa 
büyük bir ~evinçle kar~tlan· 
mış ve dün bütün gün Atina 
daki kiıiselerin çanları çalmış 
tır. He-r tarafta bayram şenlik 
leri yapılmaktadır. 
İtalyan hava kuvvetlt::rinin 

dunkü faaliyeti malıdut olmuş 
bir şehir ve bir köy üzerine 
birkaç homba atılmıştır. 
Hıçbir ha.sar yoktur. 

ilkbahara kadar 
(talya hav-p harıci 

bırakılacak 
Londra 9 A. A. -- Ga· 

zetder, Yuna11 zaferinden 
bahsederlerken diyorlar ki: 

u ltaly-ayı harp harici kı 
larak mihveri yıkmak üzere 
ilkbahartl kudar, eğer hazır 
lıklarım1z biters~ daha evvel 
kati harf"ketf" geçeceğiz. Adri 
yatik Jeniz! Arnavutluktaki 
ltalyan ordusunu An1tntan
da11 ayırmakt11 vehu ordunun 
iaşesi clP. bitmek üıeredir. 
Musolininin 'hayal binasını 
yıkmak için derhal hücum 
etmeliyiz. " 

Fransa:nn Suriye 
komiserliği 

kongrede evvela partinin Ba tir. 

Eb d• ş f A · '-" h Dileklerin tespitinden son ııisi · e ı e tlltunun a 
hrasma hürmeten beş daki- r a idare heyeti azalar ile ye· 

Vişi 8 A. A. - Havas 
Ajansmın haber verdiğine 
göre, Fransa hükumeti Suri 
ye fevk~lade Komiserli~i v~ 
askeri kumandanlığına eski ka ayakta .durmak suretile dek azaların ve mümessille· 

Büyük ~efin hatırası taziz nn intibabma geçilmıştir. 
edilmit ve bundan sonrtt (Sonu İkincide) 

Paris as1<.eri kumandanı Ge· 
neral Hınriyi tayin etmiştir. 

ita/ya 
Nihayet Almanya
nın boyunduruğu

na n,ı girecek ? 
Londrn 8 A . A. - Miista 

kil Frunsız Ajansı bildiriyor; 
Bu sabahıi Londra gazetele 
ri, Arnavutlukt~ki ltalyan 
hezimeti münaseb~tile şu mü 
taleaları beyan etmekte<iir · 
ler : 

" ltalyada çok ciddi bir 
sıkıntı olduğuna şüphe yok· 
tur. Ordu ile faşist partisi 
araaında çok mühim ihtilaf 
hüküm sürmektedir. lngilte
re bu fırsııttao istifade ede
rek demiri tavında döğmeli 
ve mihverciler~ ıeri darbe· 
ler indirmelidir. 

Diğer taraftan Hitlerin 
Fransayı lngiltereye karşı 
kullanmak maksa<lını ta· 
kip ettiğine ve Musoliniyi 
Fransadski istekkrinden vaz 
geçirmeğe çalıştığını ve bu
nun neticesi olarak da ltal · 
yan ordusunu Alman kuman 
danlığın ın t,mrine almak ol· 
duğunu kabul etmek lazım • 
dır. 

Arnavuth•k hezimetinden 
sonra , Hitlt:r Musoliniye 
yardım etmek için aşağı-
daki şartların kabulünü i5te 

miştir. 

lta!yan ordusunun ve ıtal 
yan harp ekonomisinin Al · 
man kumandanlttrınm emri· 
ne verilmesi, ltalyndaki baş· 
lıcıı limanlarla harp üslerinin 
ve Demir yollar idaresinin 
doğrudan doğruya Almım 
zabitlerinin idaresine veril .. 
mesi, ltalya11 milli bankası· 
nm Rayhiştağ müessesesine 
bağlanması. 

Buna mukabiJ, Hitler, 

SONDAKtKA 

Türk- lngiliz 
llCARET ANLAŞMASI· 

NlN LONDRADAKl AKıS 
LERI 

Londra 9 A.A. - Türki· 

kiye ile yapllan Ticaret anlaş 
ması hakkııı<la Tavmis gazete 
si yazdığı hir başmakalede 

diyor ki: İngiltere bu ka· 
dar aziınkar dostu Türkiye ile 
ficaret har.mini &rl
tı rmak için bu muahede yu·p 
mıştır. Bu haber İngiltere 
de harıuetlt: karşılan rm~hr. 
Fr.msanın inbilaliııden sonra 
herkel4 lngiliz imparatorlu· 
ğunun günlerinin sayılı oldu· 
ğunu zannettikleri bir sırada 
Türk hükiimtıtinin f ngilizlere 
karşı gösterdiği itimad Türk 
lerin kara gün dostu oldukla 
rıo ı ispat etmiştir. İngiltere 
Türkiyeden gıda maddeleri 
alacak; Türkiyede bizden de 

ltalqada 
Bahriye nazın da istifa 

elt~ 
Roma 8 A.A-Erkiiniharbi • 

ye reisi Mareşal Badogliyo 
r.un istifasından SQnra Bah· 
riye nazırı AmirallDominiko 

' da vazifesinden affedilmiş • 
tir. 

Lorıdra 8 A. A - Mareşal 
Badogliyonun istifı.as1 etrafın· 
daki tefsirler devam etmek
tedir. Bu tefsirlerin hüfisası 
şudur: 

Badogliyo muktedir bir 
kumandandı. Habeş muhare 
besini muvaffakiyet]e başar 
mışhr 

Badogliyo, Arnavutluktaki 
orduların Başkumandanhğmı 
deruhcle ed~rek bu mıntaka 
ya gelerek vaziyeti tetkik 
etmiş ve ümit:ı1iz oiduğunu 
gördükt~n sonra istifa eyle· 
mişlir. Romadnn gelen ve 

birbirini teyicl eden haber· 
lere göre , ltalyada parti 

ile hükumet aı asındaki ihti
laf gittikçe vahim bir dev· 
reye girmektt>.dir ve Italyada 
m:ihim hadiseler b~klene· 
bilir. 

ltolyanırı hMrpltm sonrct is • 
tikial ve tnmamiyetiııi tekef
fül edecek ve talyan istekle 
rinin tahakkuku da harpten 
sonraya bırakılacaktır .Ancak 
{talyanın Balkanlardıı yulnız 
Alman nüfuzunu kabul et .. 
mesi şarttır. 

Yııkarıdaki şartlar Muıo 
lini tarafmd&n kabul edilmt'! 
diği takdirde, ltalya, Arna• 
vutlukta ve Akdenizde tek -
başına ve kendi kuvvetlerile 
baş'>aşa bırakılarak Iııgiltere 
İle mücadeleye bırakılacak· 
tır. 

Yun<tnlılar 
Elbesana doğru 

ilerliyor 
Londra 9 A. A. - Röy 

t~rin hususi muhabiri Bel
gradtan bildiriyor : 

ŞimRl cephesinde Yunan 
hlar şiddetle ilerlemektedir. 
Ro takate b~ş , parmak 
yıtğmura rağmen Yunanlılar 
tarafmdan zapledilmiştir. Bu 
köyün yaptmdıt iki taraf kuv 
vetlt:ri göğii!I göğüse harbet 
miş ve ağır zayiat vermişler 
dir. Yunanlılar Linyiye doğ 
ru ilerlemektt>diY. Bu mevzi· 
)eri de zaptettikleri zaman 
Kokos ve Elbesan yolu aç•l· 
mış olacaktır. 

~lir aksamı, lokomotif, demir 
yolu malzemesi, pamuklu ve 
saire alacaktır. Bu muahad : 
lngiliz--Türk dosluğunun sa
mimi tezahürüdür. 



YENIGON · 

Askerfe,-imize kışlık hedige 
,jjha~sa köylerd<.) büyiik bi ızla devam 

Tiirk - Balgar Badogligonun 
münasebaı ı Çekil nesinden sonra 

ediyor -Kırıkhan HOO Ii c teberrü etti 
Yurdun ebedi Bekçisi kalı Evvc lce de haber verdiği 

raman mehmetçığe kışlık he· miz gibi, şehrimi~ Yoksulla
diyesi için Yurdun her köşe· r. YardımC0miyeti pamuklu 
sinde olduğu .gibi ~atayd~ ı işi~ı _üzerine almış ve asker 
da hummalı bır faaliyetle ı· l rımıze pamuklu hediye ı+ 
lerme1'tedir. I mek istİ}eıı vatandaşlara ko· 

B:lha. çok kıymetli köy ıaylık olmnk iizere büyük bir 
lülerimiziıı gösterdiği asil ala atöly tesıs t!ylemişÜr. Niım1.ı· 
ka cidden ~ükraııa layık bir nesıd~ muvafık olarak imal 
dereceyi bulmuştur. Heıncrı etlılen bu p ınuklulnrın tan~· 

hergüo köylerden Kızılny mer si 85 kuruştan satılmakta
k_ezine . .Yüzlerce .. pamuklu ve dıı-. Cemıyetin verdiği ayni· 
yıne yuılerce yuu çorap ~~l· yat makbuzu, Kızılay tara• 
mekte ve makbuz mukEtbılın fındarı ayneu kabul edilerek 
de teslim edilmekt'!dir. bu makbuz Kızılay makbuzi· 

Şimdıye kadar ~ehirdeıı le t bdil olıınaakcadır. 
ve köylerden b•ş biııcle ı faz Diğer taraftan "Kırıkhan 
la pamu.~lu, k~z~k, yun. ço· halkı Kırıkhan Kızıiay Cemi 
rap ve yun eldıveıı hedıye e• yetine 800 lira teberrü ede
dilm,ştir. t3u rakaımn1.lO bini rek bu para ile askerlerimi· 
b~lacağı tahmin edilmekte- ze kışlık hediyesi alınması• 
dır. nı rica etmişlerdir. 

Eğitmenkuısları faaliyette 
8 B<:ilg - ye taKsim edilen hatayda 79 E
ğitmen kursu açııdı Bu kurslarda 4 bi

ne yakın köylü okuyor 
Halayın muhtelif kaGriba lerle ve bilhassa köylerdeki 

ve köyl~rindı:! açılan 105 uıi.1 kültlir teşki\attle çok yakm· 
let mektebinden hı.şka 79 köy dan alakadar olmaktadır. 
de de Eğitmen kursları açı· 
ıarak far.liyt:te geçilmiştir. rvıaarif teftiş heyeti 

Maar;f Vekaleti Müfettişle-
Sekiz bölgeye ta~ sim edi rin<len Salih Zeki Ülkenin 

len Hat yın 79 köyiinde açı· Riyasetinde Maui Müfettiş
laıt bu karslard 4 bine y:ı- lermden Nacmiddin Bora, 
kın köylü vatandaşmıız oırn Osm n Horasanlı ıSüleyman 
mağa ba~lamış bulunuyor. l.>emır dan nıurekkep Ma-

Gerek Millet mektepleri· arif Vekaleti Grup Teftif 
nin gerek Eğitmen kursları Heyeti evvelki gün n ·a· 
nın faaliyeti neticesine.le hu radarı ş~hrimize gelmişler· 
yıl okuma ·e yazmu nimetia l dir. urup Vilayet Maarif 
den mahrum VatanJnşların 1 teşkilatını tedkik ed~rek tef 
bu büyük nimete kavuşacak· ~ fişlerde bulunduktan sonra 
luu muhakkaktır. ,. Seyhan Vilayetine gidecek· 

Maar f Müdürlüğü lrn iş· tir, 

P. Koııgreleri 
\Haiıı bir incıde) 

Milli Piqango 
Çekildi 

Kazanan n um.aralar 
Nıımıtra ikramiye 

252698 40,000 
040300 10,000 

Sofyada nıahi,n te
maslar oluyor 

Londra 8 A. A. Röy 
ter Ajansınrn Sofya muhabi
rinin b'ıldirdiğine göre, Tür· 
kiyeniıı Sofya Elçisi ile Bul 
gcar Hi\riciye Nazırı Popof 
arasuıda s1 kı tema lar olmak 
tadır. Bu tem asi rın iki n m 
lelcet nıtiııasebatı üzerinde 
mühım bir rol oyr.ıyacağı ve 
iki lniklımetin huduttaki tah 
şidatı meselesile aliikadi.lr ol 

dugu haber veriımek.tedır. 
Bulgar Hariciye Nazın diğer 
taraftan Yu5oslavya ıl .. olan 
münaseb h tanzi ıı etmekte· 
dir ve Bulgaristanın Yugos 
!avy.ı ıl~ s nıiwi bır anlaşma 
ya v.ırmak nıyetıud oldugu 
nu be}•,,n etmekt dı . 

Yananistan Iugıliz 
2.sln:ri st Am dı 

Atiıı.ı 8 A. A Yuna· 
nistaııw lt1lyaycı k r .... muc.ı 
deleye de\/am içiıı lngiliz 
kıtaatandan yardım istedigi 
hakkında Halyan aıansmın 
ver<l igi haberin tflm. men 
sıl sız oldu~u resmen bıldı · 

rilr .. ektedir. 

İtalyaıı tr:-bliği n 
diyor? 

Koma 8 A. A - Bugünkü 
ltalyan resmi tebliği: 

Arrıavuliukta Yunanhlann 
.dokuzurıcu llalyım ordusu 
ceph sin""' karş1 yap ığı hu· 
cum lu rın pıiskürtüldüğünü, 
cephenin diger kısımlarında 
iki turaf arasında müsademe 
lr:r olduğunu bildirmektedir 
DÜGOLA YENl FRANSIZ 
OENIZ KUVVETLE:<ı ıL-

TtHAK ETTi 
I..ondrn 8 ~- A Hür Fran 
ıız kuvvt·tl rı kararkabrnı 

lebligin~ Öre GenernlDugol 
ıngiliz liııı ı!arııın tt:sliın olan 
Fran ız h,ırp gt•mtleı ini t ftış 
elmiş v~ rııı·n nuıı olmu tur. 

== -
251698 253698 254698 
255698 250698 257698 

Atira 8 A.A, - Mareşal 

Balbonun şüpheli öiumünden 
ve kuvv~tlerinin Mısıra ciddi 
bir t arruı yapmaktan aciz 
olduklarım açıkça söylemiş 
oian Graıyenaninin sadece 
bir şahıs olarak kalmasmdaıı 
Bı:.doghyonun vazifesinden 
affedilmesinde .. ve Arnavut· 
tuktaki hezimett•·n sonra fo. 
şizmin rarbe mareşall~rinclen 
m.ılırum hattıJ oııla·ın muta 

leaları hılfifıne olarak devam c1 

mek ıs!ediği görülmektedir. 
Bundan anlaşıhyorH Musoli 
nı ayni zamanda diktatör ve 
başkumandan olacaktır . 

leri hareke devam 
diyor 

Atina 8 A . A. Ayasaran 
dadırn sonru bıızı tepeler zap 
ted imiş ır. 1 ayan rücntı de 
van tmektedir. Rüca t edeıı 
d ·şınaıı birçok motörlü harp 
levazın ı terketmiştir. Şimal· 
de Yunanlılar şiddetti bir mu 
kavemet maru::ı:. kaldıktan 
sonra <:evkilcı:ayşi h mmiye 
ti haiz bazı lep !eri süngü 
hücumile dr geç rmi:;;lerJir. 
ıt ılyn·ılıır yem takviye ktta.a 
tı getırm k için ııevmidane 
gayret etmekte Vt: açık Yn· 
ı a şehirler ni bombardıman 
etm ktedırler. du bo ııb lrdı 
manlar bazı telefata ebep 
olmuştur. 

Macar - Yugoslav 
anlaşn1ası 

Bodapeşte 8 A.A- Ma· 
car hariciye nazırı Kont 

Çnki11in 10 kanunevvelde 
Belg,.ndı ziyaret ~dec:eği ha
b,,,r verilmektedir. 

Belgrad 8 A. A - Siyası 
mehafil, dıhlonıatik yollarla 
hoz rlanan M c r -Yugoslav 
pd' tıı 111, Kont Çakinin 13ei· 
grad• zıyaretı esnasın la im· 
zalanncagım beyan etmekte 
dir Yugoslav hariciye nazı· 
nında bu ziyareti iade ~nece 
ği haber Vt riliyor. 

PARISTE YAPILA[ TET· 
IFAT 

Reylerin tasnifi ııeticesin<le 

İdare H~yf'tİ Azalıklcsrıııa 
Hııydf;r l~ılıç, Tayfur lk z, 
Ba~öğretınen Liltf ü, Hu:ıeyin 
Kızılkaya v~ De.de Zortolu 
nun seçildikleri anla~ılm1ş, 

131797 10,000 
280292 5,ooo 

258698 259698 :W2698 ı Paris 8 A. A. Alman 
• yedek azahklara aa Hayd..ır 
Karataş, Bayan ismet, Mü· 
nür Dokuzoğhı, Kt'.malKalay 
intihap olunmuşlardır. 
İdare Hr:yeti azalarının ioti 
babından sonra mümessi.He
rin intihrll ı icra o!unrouş ve 
Vılayet kongresi ıde bulun 
mak üzere Tayfur İkıı, l" e· 
mal Kalay ve Dede Zorto uıı 
mümessil seçilmişlerdir. 

Kırıkhan kazıı ldare Heye 
ti b~alarma :muvaffakiyeller 

dileriz. 

Diğer Kaza Konyreleri· 
nin akdine dıvam edilecek 
ve yarın Y ayladağ kongre
ıi yıpılacaktır. Bunu Rey· 
haniye, lıkeuderun ile Vila· 
yet metkez Kaza kongre! ri 
takib t:<lecek ve ağ'lebi ıhti· 
mal ayııı )'İrmisine dogruVi· 
liyet idare Kongresi 1kde· 
dilere Vilayt-t idare 'heyeti 
uaları sc:çile~ktir. 

1096 9 5,000 
218300 5,000 
082747 5,000 
197968 5,000 

· 2 bin lir kazananlar 
226244, 111954,205608, 

189044,229522, 195926,185 
374, 140105, 23442, 20618, 

biu İr' kazananlar 
7986, 0194. 7951 ile niha· 

yetlenen bi etler 
5yüz LıRA KAZANANLAR 
4781, 4900, 4529, 2045, 

2722 u~ nibayetlenen biletler 
80 LİRA KAZANANLAR 

252690 252691 252692 
250693 252694 252695 
252696 lS2697 252699 
252608 152618 252628 
252638 252648 252758 
252668 252678 252688 
252098 ~52198 ı52298 
252398 252498 252598 
~ 2698 252798 252898 
2J2998 ı50098 250698 

21269 ~ 222698 232698 
242698 262698 272098 
282698 292698 152098 
172898 152698 
Son tek rakamı (7) olan bi· 

letler (3) lır,, al c.,ktır. 
Son tek rakamt (2) ol .. n bi· 

leller (3) lira alac ktır. 
Son iki rakamı (91) olan bi 

letler ( 10} lira alacaktır. ı 
Son üç rakamı (530} ol ı 

biletler (50) lira alaç.ıktır. 
Son üç ralıcaını (599) vlaıı 

bHetler (50) lira alacaktır. 
Son üç rakamı (549) olan 

biletler (100) lira alacııktır 

lngaiz l icaret he~ 
yeti lzmir de 

lzmir 8 A. A. - lngiliz 
Ticaret korporasyon heyeti 
Reisi buraya gelmı~ ve luc· 

j carlarl temusa başlamıştır. 
Heyet Türkiyeden muhim 
miktarda ın hsula satın ala-
caktır. 

poli i TAmmuzdan bug"ine 
kadar Parı te 1141 Komü· 
nı~t yukalıyu .. ak tevkıf etmiş 
gizıi beyanname dağıtan 9 
mue"~\· eyi kc-~fecterek burı -
ları da kapa mışhr. 

V ~RıDA r MÜDÜRLÜGÜ 

Vılay •t vaı id •t nıüduriı 

Rt' nzi Akıncı Zonguldak va 
ridat ınıidürlıigune nl\kledil· 
miş, yerme Srnop varidat 
nıüdun.i Sıile) man Taı·ıa nak 
len tayo dnnınuştur. 

AL VlAN YA FRAN~A YA 
f AYY A lS \RLA.\ı11Ş 

FAKAT!. 
Loı•dna 8 A. A. Röyter 

biıoiriyor: Aırnan•ar, Fransa 
d ıkı işsııdığı bahane ederek 
Fransız f briKalıuma Aiman 
ya he abına 2 bin 1ayyare ıs· 
marıi.'lmışlardır. Fakat, Mare· 
ş 1 Pt-tfıı bu teklifi kabul 
etmc::uıiştır. 

Açık arttırma 
Autakys İcra ın •murluğun 

dan: 
Alacaklı: Küçük oğlu Ara• 

kile Vılayett!n Babası Avukat 
Firuz Hanzat 

Borçlu: Kapusuyu köyün· 
den ölü Balcı Kivork. 

Borçlunun alac klıya olan 
boreundan dolayı haciz edi
Jen ve birine 150 ve dığer"ııe 
15 li .. a kıymet takdir edilen 
Kapusuyu ~ öyiiııde kain 378 
ve 991 numaralı ık1 parça gay 
rinıenkül 9, l 2,940 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle çtk 
arttırmaya çıkarılmış ve bi· 
rirıci ihald 30, 12,940 pazarte 
si günti saat 10 dan 11 e ka· 
dar dairemizde yapılacaktır. 

Muhammen ktymetin yüzde 
75 ini bulmadığı takdirJe 10. 
gün daha uzatılarak 9 1 941 

' ' 
perşembe gıinü ayni saatte ' 
ikinci artt rması icra edile· 
cektir. 

Daha fazla nıalı1mat11alınak 

isleyenlerin 11,12,940 tari· 
h;nden itibaren dairede açık 
bulunılurulacak ş.ırtnameye 
ve 1121, 940 sayılr Dosyamı : 
za müracaatları ilan olunur. 

ilanen tebliğ 
G yap kara ı 

Antukyada İlyan Marin Kı 
11 Vedie ve Zekeyyiye tara· 1 

fından yine A l kyadıı Jiyan 
Marin oglu Kayser ve Yurğ· 
ki ve Rizkalla ve ~anna, ara 
larında Antakya Şulh Hukuk 
ınuh'<emesin<le yapılmakta O• 

lan taksim davasında Müddeı 
<ıleyhlt>rdr'n Harınaya ilanen 
teblıgut yapıldıgı halde 2, 12, 
940 tarıhli cels de hazır ol· 
madığı ve dalıi gönder 
medi~i anlaşılmakla hakkında. 
gı}'ap kararı çıkaralmasma ve 
bu gtyap kararının da yine 

ınalıalli gazele ıltı tebliğine~ka
rdr verilnıekle Usulun400üncü 

muddesi nhk amma tevfikan 
yazile veya şıfahen bt'Ş gün 
zarfı ıda itiraz edılmeK iiı,.re 

duruşrna olan 20,12,940 tari 
hır e raslayan cuma guuu 
rnahkem ye gelm ııiz ·ey, Lir 
vrkil göndermeniz aksi halın 
da hakkınızda kanuni mu.t· 
mel~ y·ıpılacdğı ilanen tebliğ 
olunur. 

ilan 
Kapuo;uyunda Kilise V ııkfm 

dan d ğirm n ve -arsalarla 
Cıgde köyünde Halep M ru 
n\ vakfına ait bahç •IP.rle Ca· 

miı l· birVakfrndırn kapu hakkı 
veBevnhanıpta ınuht lif vakıf 
bahçeleri•ı 940,94 l bir sene• 
lık i~arlurı pazarlıkla icara 
verileceğioden isteklılerin va 
kıflar idaresine müracaatları 
ilan olunur: 

Gündüzde 
MEı\lİŞ 

Türkçe sözlü ve şarkılı • 
Diinbüllü lsmail b 
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\J ·~riyat I\\üc.hirü 
Selim ÇELENK 
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