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ls~a~dinavya~a va~iyeti 
·ıttı çe ·ergı leşıyor 

Müttefiklerin demir çenberi Almanyayı 
leıla hu/de sıkıştırdı 

in ·r gı ız ve Fransıı. donanmaları bütün lskandinav sahillerini 
lllayin tarlasına çevirdiler - Alman donanması nereye ha
t eket ediyor ? -- Norveç hükumeti miittefiklerin bu hare-

ketini şiddetle protesto elti - Müttefık dou?.nmalar 
L Norv~ç sularında 

o~11k~ıtdra 8 A. A. - Os· 1 Stokholm 8 A. A. - jansından : 90 ila 100 parça 

Çİi ri 
1 b~ransız ve İngiliz El- lsveçt~. son va_ziy:t dolayı~~· dan ibaret olan Alman dona.1 

liarif sabah Danimarka le henuz resmı bır teblıg masl hareket emrini alarak 
edere~e Nazırını ziyaret oeşredilmemişti~ .. Fakat res- üslerinden ayrılmışlardır. Bu 
t ıı s notaları tevdi ettik- mi mehafil. lngılız - Fran- gemilerin nereye gidecegy i 
·ı Oııra ı; d h 1 e n , ariciye Nazırı sız onanmasının son art~ · ve hareket h("defleri meçhul 
b. ahe~·ı k · · b' fl y 'hr ır t 1 arasında uzun etını ıtara ıgın tam 1 a· dur. Bunun, son günlerde 
topı Oplantı olmuştur. Bu li mahiy~tinde telakki el· şiddetlendirilen müttefıkler 

ctrıt k 1 "k b" to ı;~ ~y~ tnuteakip parlamen .ne te ve mnu enerıı ır kontrolüne karşı bir ııüma. 
ına rıcıye Enci: . . t. surette protesto eder~k tak . yiş nıahiyetinde oldugv u tah-a d menı ıç ı · . . 
azasilt-a"7t .~dilmiş ve kabine bıh eylemektedır. min ediliyor. 
ı-n,. bırlakte uzun bir içti Paris 8 A. A. - Havas Amsterdam S - Ro··y . 
..... akid . L d eylemışlerdir. Ajansı Danimarkadan haber terdtn : Berlinden gelen ha 
fili 1°0 

.. radaki lngiliz meha alıyor : Şimal denizinde ve berlere göre siyasi mü~ahid 
ııa~tn ngılız ve: Fransız do · Baltık•cki Alman harp gemi ler. müttefikler tarafından 
l rısırun N 1 · d h b' f ' iitına . orveç karasu erın e ma sus ır aaliyet şiddetlendirilen ablukanın Vt! 

Yın <l""~ırerek buralara ma· göze çırpma1<tadır. Bu gemi Norveç sahillerine mayın 
sallltao .~e ameliyesini bir lerde her gün sıkı bir faali - dökülmesinin Almanları fe . 
bll sıra~a m~I ettiklerini ve yet hüküm sürmekte ve a; · na halde sıkıştırdığını ve bu 
la 111• hıç bir mumanaa· kerlere hergün süratle inmek vaziyet karşısmda Almanya· 
Yaıı aruz kalmadıklarını be ve binınek talimi yaptırılmak nın şiddetli bir harekele 

M~tnektedirler. ladır · geçmesine intizar etınt!k la· 
rafınduttefik donanmalar tcı· Londra 8 - Röyter A· zım geldiği k.:ı.m~atindedirler. 
b· arı y l --~-.~-----ırı;m-.. _ __. ~htarafıar :lpeıyahı.ı bu ~~reke t 
cı d ıne mutevec· ... , 
kar gı • fakat Almanyaya 
I> şı alınm b' . . ou su ış ır tedbırdır. 

retle Al tatbik . munyayn karşı 
nirı ikrne~~len sıkı abluka işi
nıudd 

1 
a 1 ve Almanyayı ham 

t: erd • tnünık·· en mahrum etmek 
A un oıaı:aktır. 

lnıuııy b'· Yonal k a ulun enterna~-
ııa aıd anuı~ları ayaklar altı· 
fıkJer· ığı bır sırada mütte· 
rneşr~n b~ldığı bu tedbirin 
lond ır mukabele olduğu 
tedir tada tebarüz ettirilmek 
tiril" · Şurası da tebarüz et-
h 'Yor ki .. f"kl . arp ' mutte ı erın 
taraf l sahasını genişletmeğe 
Alın ar değildırle-r. Fakat 
letı a~ıyanııı lskandmav dev 

trıne k 
t('k . arşı yapac ığı ha· 

etı ın"'tt f"kl hür· u e ı er derhal ve 
Ct!kulıı k.llvvetlerıle önleye • 

ertlır 

N Koııp~ııhag 8 A. A. 
Orveç h "k ~ teb•·. u um eti resmi bir 

ı: .ıg neşrederek ve lngiliz 
raıısız d • 

vl:' • k onanmasının Nor -
t ç f ara sularına girerek bi 
ara lıöı 'L 1 ~ 1 t 6 ın a etmelerini pro 
r~tlo ederek harp gemileri· 

çeknıderini mütt f"kl • 
dc.-ıı t 1 b e ı er a c eyi .. hu· k~ . ernıştır. Norveç 

unı.rotı b't ı·ı . .. ı araflığının ihla-
nı eııeqık 

eylemektedir sı;ett: protesto 
&iııı saat 17 . d arlamento bu· 
tır, e toplnnacak· 

.Rus- Japon müna
sebatıgerginleşigor 
Bir ademi tecavüz µaktı için Y<l 
pzlan müzakereler suya düştü 

Sovyetler, Japon hududunda tahkimat 
yapıyorlar - 60 Japon harp gemisi Çin 

sularına ha rek~t etti 
Londra 8 (a a .) - Sov· 

yeller birliği ile Japon hü· 
kı'.imeti arasında uzun zaman
danheri Moskovada cereyan 
etmekte olan müzakerel'!r 
hiç bir netir.eye varmadan 
aona ermiştir. Bu müzakere
lerin hedefi, Alrr.anyanın 

tavassutu ile iki hükumet 
arasında bir ademi tecavüz 

' paktı ve tİci\:-et muahedesi 
akdetmek idi. Bu miiıakere· 
lerin akim kalması dolayısiyle 
Sovyetlc·r, Japon hududu bo· 
yunca tahkimata ve buray11 
asker tnlışidine başlamışlar

dır. 
Londra 8- Röyler Ajansı 

Tokyodan bildiriyor: 

Çiııdeki Japon kuvvetleri
nin fena halde sıkışması do· 
layısiyle ikisi tayyare gemisi 
olmak ükere 60 jupon harp 

gemisi Çin sularına harekf!t 
etmiştir. 

RUSYA ITALYANıN HAR 
BE KAklŞMASINı iSTiYOR 

MUŞ 
Paris - Populer gazete.si 

diyorki: 
"Rusya 13&1kanl:ırda sta 

tükoyu istemiyor Taksime 
iştirf\k için fırsat kollıyor .O· 
mın istediği ltalyanın da har 
be karışmasıdır. Ta ki büti.in 
Balkanlarda hareke:-te gelsin 
ve bu suret!e Basarabyanın 
istilası kolay olsun.,, 

/r,gilte~e 
lObin t .,yyareısmarladı 

Londr,ı1 8 (a.a.) - İngil
t~re hükumeti Anıerikadaki 
tayyare fabrikalnrına 10 bin 
tayyare ısmarlamışhr. Buralar 
en kısa ::amanda teslim edi
lecektir. 

Ya/,ın heber 
Romanya Erkanı 
Harbiye Reisi An
kat aya gelınedi 
Ankara 8 A. ~- Ro~nan 

ya büyük erkanı harbiye re
isinin müzakerelerde bulun· 
nıak üzere Ankaraya geldi· 
ğine dair yabancı kaynaklar 
<lan çıkan haberleri,1 asılstz 
olduğunu beyana Anadolu 
aiansı mezundur. 

Hiilerin is
tila hartasl 

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

«A/e,v» 
Dört gündenberi şehri· 

mizde bulunan Raşit Rıza ve Er 
tuğrul Sadi Tek trupu dün 
akşam bize en güzel m\ li 
piyeslerimizden biri olan 
"Al~v,, i temsil etti. Sabne· 
nin darlığına rağmen büyük 
bir muvaffakiyctle VI'! kusur· 
suz temsll edilen piyes. sık 
sık alkış topladı ve değerli 
sanatkarlar çok takdir edil
diler. 

Dün ak~am başından so· 
nuna kadar biiyük bir heye· 
can ve derin zevk içindt" 

Bu gizli harta nere seyrettiğimiz bu kıymetli eser 
Türk milletinin asalet, fera-

leri ihtiva ediyor!! ğat ve fedakarlık vasıflarım 
Londra 8 A.A.·- Nazile gösteren canlı bir tablo idi. 

rin harp gayesini gösteren Memleket menfa·1ti, yurdun 
ve Hitler tarafından hazula emniyet ve müdafaası mevzuu 
nan gizli harta lngiliz lıüku· bahis olduğu zaman, ş1hsi 
ıneti taraf andan elegeçirilmiş- kin, menfaat ve aşk Ribi be· 
tir. Bu harialardan .30 bin şeri ihtirasların nasıl bir an· 
tane yapılarak her tarafa da söner ek yerini ferağat ve 

dağıtılacaktır. Hartada Al- fedakarlığa terkettiğini gös
manyanın i.;tila planı şu su- teren ulvi bir manzara ve 
retle gösterilmekt~dir: göğüs kabartan bir tablo. 

938 ilkbaharında Avus· ı MilJi mefahirimizi ve asil 
turya, Son baharında Çe· kar,\kterimizin her Türkt- hak 

koslovakya, 939 ilkbaharında lı bir gurur veren vrısıfları· 
Macaristan. Son baharında nı ca !andırarak bize zevkine 
Polonya, 940 itkbaharı.1da doyulmaz heyecanlı saatler 
Yugoslavya, rnn baharında yaşatdn dt-ğerli sanatkfırları-
Romanya ve Bulgaristan,94 L mıza teşekkür etmeyi bir 
iıkbabarında Holan, Belçika borç biliriz. 

İsviçre ve Fransanın cenup 911!'"'!1~~---... ---• 
klsmı, son baharında da Uk dedileıı harp meclisin ie ya-
ranya istila edilecekti:-. pılan şiddetli münakaşalar· 

Al H dan sonra Alman Hariciye 
man ariciye Nazırı Fon Ribbentropun 

Nazırı istifa etti mi? hastaıandığ\ v"" bu hastalık · 
Amsterdam 8 A.A. - yüzündtn istifaya karar ver 

Havas ajansından: Geçenler diği Berlin<len biloirilmek
de Hitleriıı Riyasetinde ak· tedir. 

EN SON OAKrKA 

Alnliın- orduları 
Bu sabahtaıı itibaren Da
nimarka ve Norveçi işga

le başladılar · 
Bu hareketi bildiren Alnlan resıni teh· 

liği ne diyor ? 
Lonclra 9 A. A - Al 1 I b . ~ b d d . man orııu arı u sabah Şilez· 

~g .. u u unu geçerek Danimarkllyt iş<Yale başlamıştır 
rıenuz resm(•n teey · d · b" ~ · k t . . yu etnııyt n ır haLere göı e Danimar-

a amamen ışgal edilmiştir 
Diğer taraftan Oslo k. k 

· d ·. ı b ya as er çı nran Almanlar Norve· 
cı e ışga e aşlanıış Nor h""k- . f b 
ederek Alnı ·ı h . veç u uınetı se n erliğini ilan 
tahtı Oslod anya ı .e alıhurpte olduğunu ilan etmiş, Pay 

N an dahıle nakleylenıiştir. 

m h
obrveç ve Danimarka ile diğer memleke~ler ·ırasınd" 

u a e .. e k ı · · " ' " b h l ·. esı mıştır. '"iman orduları başkumandanı bu 
sda ~ ıır resmi h:bliğ neşreylt'!mİştir. 13u tt"bli:r,de şöyle 
enılmektedir. • 

" G t - • ar~ de~letlerinin Danimarka ve Norveçe kar· 
şı atbık ettıklerı h.ath.hareket dolayısiyl:-, müttdiklerin 
k'-~~-lkt"mel herha~ıgı bır hasmaııe hareke~irıe karşı bu iki 

uçu memleketı korumak için Aln1ar1 hu""kuA nı , . b 'k' 
meml k t' ı · . t.ı u ı ı 

b h 
e : !b ıımayesın~ almış ve Alman orduları bu su· 

a tan ıtı areo Danimarka ve N . . 1 b 1 
l d 

orveçı ışga e nş amış· 
ar ır.,, 

Diğer taraftım I~v ... ç h .. k ~ t" • . • <l I . u uıne ı vaz yelın arzt:ttıği vaha. 
b-e~ 0 a1 yı·skıyl~ mem.lek:ti.rı müdafaası için fevkalade ted-
ır er a illi mecburıyetırıı hissetmiştir. · 



Halkevi müzik 
kolu 

Bu akşam Hoparlörle 
bir konser verecek 

HaJk,·vi müzık kolu bu 
' 

akşam saat 18 de Hı:ılkevin-
de halk türkülerinden ve o· 
yun havalarından müteşelckil 
bir konser verecek bu kon 

' ser Halkevinin Köprü başındaki 
hoparlöriyle de Sayın hal kı 
mıza dinleti!ect!ktir. 

Yeni nakil ve tayinler 
Antakya Erkek lisesi ta-

rih coğrafya muallimliğine 
Şibin Karahis~r orta okul di· 
rektörü Turgud Serenğil,Ka 
dastroMüdürlüğü katipliğine 
Bozdoğan tııpu ~icil memur 
luğuııdaı1 müstafi Kazım Dün 
ı-ül mıkil vı: tayin edilmiş 
!erdir. 

Almangadaki 
vapurlarımız 
Bize t(--slim edilecek 

İstanbul Aımanyaya ı~-
marlanmış ve inşaatı ikmal 
edilmiş olı:ııı gemilerimizin 
harp dolayısile ınemlf"ketimi 
ze getirilemediği malumdur. 
Haber: verildiğine göre, Al
nıaıı tezgahları ile devam e· 
J .. n müzakereler neticelen
miş ve gemilerimizin memle 
kete getirilmesi içın bir an
laşma mf)ydann gelmiştir. 

Almanlar, bu dört vapu· 
rumuzu teslınıe hazır olduk 
larırıı bildirmişlerdır. Vapur 
lar Alman muyirı hatlannırı~ 
dışarısına kadar Almankap 
tan ve rııÜretlebatı tar'lfın· 
dan getirilecek ve buradan 
<la Türk kaptan ve mürett~· 
batı tarafından idare edilt>cı>~ 

YENIGOl\l 

Balkaıı devletleri ve müt
tef ikleı-

Fnınsa ve lngiltere Balkanlardaki bütün 
gıda maddelerini peşin para ile satın 

alacaklar 
Londra 8 A.A. - Av· ı ayni zamanci,ı ekonomiktir 

rupımm cenubu Garbisinde- Bizim paramız ve bilhasc;a 
ki fngiliz sefirleri burada altınımız vardır. Parası ol-
toplanmış ve bu gün öğle- mıyaıı Alnıanyanın mübade-
den sonra Hariciye Nazın le ~sasına dayanan ticaretini 
Lord Halifaksla göriişmüş· biz peşin para ile Balkanlar 

. . b dan bize çevireceği:t.. Bu 
l~rdır. Sefırler yarın f aş~e- konferans ~vvelcı:" sanıldığı 
kıl Çem.berlayn ~ara 111 dtı gibi yalnız siyasi ve i~tisadi 
kabul edıleceklt!rdır. sahaya inhisar edecektir. 

lz;nli olarak uzun mıid- B . 
detıenberi burada buluııan ulgarıstanda mem· 
lnsilterenin Moskova Sefiri nuniyet 
ile kısa bir mezuniyetle ge- Sofya 8 (a.a) - \lüUe· 
len Roma Elçisi de Sı-firler fıklerin ilalkanlardan peşin 
konf er ons na ve konuşmalara para ile gıda ınaddel !ri sa hı 
iştirak etmektedirler. almağa karar vermesi Bul-

Röyter ajansının siyasi garistanda memnuniyetle kar 
muhabiri bu münasebl'lle şu şılanmıştır. Çünkü Bulgaris-
mutaleayı yürütmekteJir tan Almanyadan eşya almakta 

İn~ilterenin Balkanlarda- müşkülat çekmekte ve Aı-
ki diplomatik faaliyeti, müt manyaya mal göndermemek· 
tefıkkrİn bu memleketlerde- tedir. 

ki ticaretleri~li . nasıl da~~a Yugoslav Ha"'İCİ· 
iyi bir tarzda ınkışafına temrn 
ve halen bu memlekP.tlerden ye Nazırı R<•maya 
Alrnaııyaya gönderilmekte o gidiyor 
lan her nevi gıda ve ham Londra 8 Yugoslav Hes 
maddelerin nası~ Alma.n yo· I riciye Nazırımı~ Bu g~nler· 
!unu bırakıp lngılterenın yo- i de Romaya gıderek ıtalya 
lunu tutması lazım . geldiği· I hükumeti ile temas. ~deceği 
ni ara~tırmak gayesıne ma- 1 ve bu arada Musolını tara-
tuftur. Görülüyor ki bu fa- fından da kabul edileceği ha 

1 

aliyet yalnız sıyasi değil, ber verilmektc::dir. 

Garp cephe
sinde 

5 Alm2.n tayyaresi 
düşü·üldü 

Mo~kova 
Garbe mi dönüyor 
Moskova 13erlind .. n ayrılı· 

) or ı:ıu'i Bugün bu hemen her 

1 
tarafta, Sofyad ı, Bel~ratta: 

1 tir.Seyah.1tin mütebak! lrırnıı 
için de mü!tefiklerle temas Paris 8 (a a) Düıı garp 
ynpılınaktadır. :ephesin<le mühim hava faalı-

Bükreşle söylt>ııitiyor.. Hat
ta Roın.Jda bil~. 

Giorrıala Ditalia gazate
sı: Bl .. r sanauz· yeti olmuş v~ hu muharebe~ 

..., lerdt> lıeş Alınan tayyaresı 

heyefz• düşürülmüş, bir Fransız tdy-
yaresi hasara u~ramıştır. 

lngiltereye gidiyor ~?ndra ~ (a.a) - Şim~l ı 
lstandul Demir sanayii ı denızınde dun karşıl;ı~an ln-

mizi ve demir ithalat tacirleri gilil ve Alman tayyarel:::ri 
ni temsilen bir h~yetin ngil arasında bir hava muharebesi 
tereyi ziyarc ti ıakarri.ır etmiş vukua gelmi:;;t\r. Alman tay

tir. y.uel~rinden biı i düşüriilmiiş, 
fııgiliz demir sanayi mer- diğni tahrip ediımiştir. lki 

kezlt>rİnİ gezect'k olan yak:n İngiliz tayyaresi üslerine dön
da Loııdrnyn lıarek~ı edt>cek mt!mişler<lir. 
tir. Ht t>t, lııgiltcnde, Ka-
rabük demir e ç<'lık fabri · Holanda hududunda 

._ knl,ırının mamfılatı haricimh· Paris 8 - Havastan : 
kalcın Vt"ya halt ıı bu fabrika Holanda ile lııgiltere ara . 
lar tarafından ) apılmıyan 
memleketimiziıı mu'ıtaç oldu sıııda akdedilen son anlaş -
ğu demirlerin tedarik edil- madan sonra. Holanda hü· 
mesi üzerinde" temaslzr yapa kümt'li Alınan hududunda 
cıktır. sıkı bir kontrol tatbikıne 
:Bu miizakereler<le satın u· başlamıştır. Holandalı olup 

lın.ıcak demirlerin aıami su· Alnıanyada ve Alman olup 
rt-ltı> teslimi billıas e istene· Holan<la da bulunan ailelt'r 
ccktir Üt"mir itlıaliit birliğin dahi hudutta sıkı bir kon _ 
dt· bir toplantı yapılarak trol a\tın<la görüşmektedir -
Londr rıya gidt: cek heyetin 

ler. Almanyaya şeker, çay 
y.ıpicağı müzakereler ve be 
yek verilecek direktifler Ü- ve kahve kaçakçılığının <la 
z•·ı iııdr> göruşı.ile:cektir. onuııe geçilme i için mü 

Heyete tel't'kc kalay ihti· him t~dbirler alınmıştır. 
yaçl. rı ıuıın:na , •a bir er mü- İrak - Hicaz an-
ıncssıl iltihak edecek ve bu 
maddeler üzerinde de temas 
lar y.ıpılacaktır. 

tı:ıııllm151k1o;:ı::mc-.ı~~:;r-~:;-sı:a:,:, 

Ne~riyat Müdürü: 
St-liın ÇELF.NK 
C.H.P.Matbausıııdabasln.ıştir 

laşınası 

Kahire 8- İrak hiikume 
ti ile Suudi hükumeti arasın 

da cereyan etmt>kte olan iyi 
komşuluk ve dostluk müza· 
kereleri muvaffakiyetle ıH:ti· 

·'Bcrlin ile Moskova arasın 
da ki mü·,asebat gititkçe gev 
şemektedir. 11 diye yazmıştır. 

Buna mukabil ~u yakınlaş· 
ın ı göze Çitrpıyor: 

Vistoıı Çörçil ııutkunda: 
"Rusya ile harp aramak 

siyasetimizde yoktur.,,dedi 
Ttokholmdan gelen bir lıa 

bere gör~ dt·, yarı Resmi 
bir Rus heyeti ticari görüş
melere yeniden ba~lumak ü
zere Londraya gelecektir . 

Biitün bunlar Sovyet Sus-
ya ile harp demokrasileri ' 
arasmdC\ki miınasebatın gittik 
çe iyi leşnıekte olduğ1111 u gğs 
termektedir. 

Gödng 
"fKANSA VE lNGlL

TEREYl lMHA EDECE
GiZ!., DİYOR 

Berlin. Mar,.,şrıl Gö· 
ring, Polonya hc.rbinde Al
mı.n hava kuvvetlerinin lıare 
katını gösteren filmin ilk 
temsili dolayısile söylediği 
bir nutukta Alman lıav.ı kuv 
vetleriııi nıedhüs~ııa ederek 
Fransa ve lngiltereniıı de 
tıpkı Polonya gibi imha o· 
lunacağını söylerni~tir. 

celenmiş ve bütün ihtilaflı 
meseleler, her iki hükume
tin memııuııiyetini mucib bir 
şek ilde ıı-..ticelenıniştir. 

13 yaşında 
Bir Fin kahramanı 
Kopenhagdan bildiriliyor: 
Helsinkiden öğrenildiğine 

göre on üç yaşında olan bir 
finlandiyalı kahramanı harp 
esnasrnda cephede küçijk za 
bit olarak kıtasın idare et
miş ve bu paye kendisine 
resmen verilmiştir. Maalesef 
ismi gizli tutulag bu küçük 
kahraman postacı olarak cep 
heye götürülmüşl. en, göster· 
diği cf!saret, bilgi ve ihtiyaç 
dolayısile kend;sine küçük 
zabitlik paye ve vazifesi ve· 
rilmiştir. 

Birinci hatlarda dövüş-
müş ve diğer vazifelerde kul 
lamlmış olan bu küçük kah· 
raman bir defasında esir ola 
cağı bir sırada üzerinde bu
lunan mesajı yutmuş ve belki 

·on kere ölüm tehlikesile kar 
şı karşıya kalara'< düşmanla 
rın elinden kaçıp kurtulma· 
ya muvaffak olmuştur. 

Yeni Irak par lamen· 
to.'iu 

B..-ğdat 8 (a a.) -- Başve· 
kil Reşit Ali Keylani bugün 
parlamento huzuruna çıkarak 
'Kabinenin beyannamesini oku 
muştur. Yeııi Kabine, eski 
Nuri Sait Kabinesinin siya-
setini takibe devam edecek
tir. Kabineye itimad beyan 
olunmuştur. 

Güven 
Sigorta 

Sosl}elesi 
Sümerbankla Emlak ve 'Ey: 

tam Bankasının kurumudur. 

TAMTÜRK 
Ve en güvenilen sigoı ta 

şirketidir. 

Hııyat, 
Yangnı .• 
Nakliyat, 

Ve her türl Ü kaza sigorta 
larınızı en müsait şartlar ve 
tediye kolaylıklarile yapar. 

MALINIZı 
Ateşten ve drnizin kor -

kuııç ihtimallerinden sigorta 
korur. 

lstıkbalinizden emin ol -
.m.ak ve: huzurla yaşamak 
ıçm, 

Malınızı, canınızı 
Güven Sigorta şirketine 
gortalattırınız. 

Halay" Acentası 
Rıza Altuğ 

slkenderun 

ilan 

Si • 

Kırıkhan icra dairesinde: 
Kırıkha;ıda mukim M.ırdik· 

yan Oahıınes tarafıııdun ha
len ikametgahı m<'chul Kırık 
lıanlı Küpeliyan Sarkis oğlu 
Agop aleyhine açılan 180s
manh altım alacak takibinde 
borçlunun ikametgahının meç 
bul olduğu tahakkuk etmesi 
n~ mebııi ilanen tebliğat ifa 
sına ve 15 gün müddeti mu· 
ayyend zarfında borç ödeme 
ve itira:l edilmezse ödeme 
emri tebliği makamına kaim 
olmak üzere cebri icraya de 
vam edileceği ilan olunur. 

Açık arttırfll 
Antakya icra :me111url~ 

da~: ~ 
ipotekli olup paraY8 

rilmesine karar verilel'I 
üç yeminli ehli vukuf fll 

rr' fetile temamırıa (120'.J) 1 
, 

met takdir ettirilen hudut" 
safı aşağıda yazılı bir eviıı 
mı açık arttırmaya koli 
bu!unmasına meb,i 4,5. 
güniine tesadüf eden cuııı 
si günü saat 9 dan 12 ye 
dar dairede birinci açık 
tırması yapılacaktır: 

Arttırma takdir e3 
olan kıyemtin yüzde 75 İli 
duğu surette alıcı ııatll~ 
"h 1 . k. w ı a esı yapıl1tcağı a sı 

hb~ de son urtt ıranııı tea 
baki kalmak şartilt' art~ 
15 gün müddetle teındit 
narak 20,5,940 tarihİfle 
düt edeıı pazartesi giİ1' 1 

ni saatte dairede yapıl 
ikinci arttırmasında dah' 
karda yazıh bed~I elde 
nediği halde sahşl Sgüll 
detle temdit edilecekti~. 

Satış lJ!'Şİn para ile11
' 

tırmaya girmek is!eYe 
gayri menkule mukaddt' 
mt>tin yüzJe beş nisbe 
pey akçası vermeleri ve) 
sal bir bankanın tecniıt•1• 

b 'b . p tu unu ı raz etmeler• 
dır. 

Haklan tapu sicilile : 
olmayan ve irtifak hıtk 
hiplerinin bu h&klarııt10 'I susile faiz ve masrafa ·~ 
dialarını ilan tarihinded, 
ren yirmi gün zarfı~~ 
takya icra daıresiııe b11

, 

me<;İ bildirilmediği s~ 
satış bedelinin paylaşfll 
hariç kalırlar: j 
Gayri menkulüne/ 

Antakyanııı kan tara 
lesinde kain (844) tış k•~ 
girildikte karşı karşı)''~ 
~sımden ibaret olup bil' ~ 

iki kattar. ibaret ve e.51~ Ja yapılı ve üşt kısıı'll 
rafı taş ve ön kısın1lar•sı 
durma ve diğer cepbe 
eski tarzda yapılı ufil~ 
ile bir mutfak ve 1 oB "e 
murabbaı genişliğinde , 
de 1 erik, 1 üzüm, l 1

1
' 

de mandalina ağaçla"1111 

dir. ~ 
Kenkisine ihale 01 1111 

se derhal veya verile11 ~ 
hitamında parayı ver,~~ 
ihale kararı fesholun 8r1 ~ 
disinclen evvel yüksek e 
te bulunan kimse arı 
olduğu bt>delle ulınııY't.' 
olursa ona olmazsa "~~J 
lunmazsa 15 gün rı'"~,~ 
tekrar arttırmaya ıt1 .. ,,Jl 

.. tıl'' 
en son artlıranın us cıll 
rakıhr iki ihale arB· ı 

f k · ·· ıe< ar ve geçmış guıı Jı 

yüzde beş faiz hisaP :~ ;'. 
ayrıca hükmP. hacet ~ 

sı;.ındairemizce reseJI ıs ,1 
. k ı ·· tt' J/I nur gayrı men u uıı 

11 
ır 

etmiş ver}{i ve rüsU 111ıJ 
liyt!si ve bilcümle tıtP 
rafları alıcıya aittir· jsl' 
fazla malumat almak ,, 
ler 12,4,940 tarihiııdeııl~ 
baren dairede açık ~1 
rulacak 940,61 7 sa)'' • 

tll .. 
yamızda mevcut şar 

.. l . deıl• muracaat a ıcap e 
matı: olmaları ilfııı 


