
e 

Ögleden ]sDnra çıkar gOntük siyasi halk gazetesi - TESls::rAR1Hl::t928 YIL 13 SAYI 2770 
4DRES_: YENIGON --· A~T~KYA - Telefon 1 - 46 Posta kutusu 24 

l 
l 

. Millı .. ~ef · izi 
1'ı~alz o · ğ :/l rı 1 

ıır, merasimle ihti ~am 
~evkilerine talik e ildi 

rıuıı ptıı Milli Ş·f ·t .. ". 1 H .. •rr 'd "' nonu "~. alkevı 'erkanı ile' Par 
le tia}k 11 aıe heyetleri- ( ti teşkilah me•ısupla ra ve 
"lt'L evler· · 1 d h b lıder· . 1D.e ııırm .. ğan yuz ere~ va\an aş azır u 
"1%1 ·b

1 
.•rnzala fotoğrafta· lunmq kta idi . 

li~ ı htaın .. 1 'ki ~ d d llıeraairn · ~evknue ta· stı al marşın an son 
~ ılcıtab 1 dun saat 18 ra M arif Müdürü ve Hal 

bır kuı1 ~lak ve güzide \cevi Reisi Rıfa t Necd~t 
p 1 cnın h 1 ~Şlıt, uzurunda ya Evrimer tarafrndan çok 

'" heyecanla kir hitctbe söy· b.. tr••iın 
~YGk 

1110 
c Halkevinin lenmiş ve bundan sonra 

:~lİd~ k nunu dolduran Aziz Milli Şefi.ı fotoğr.ıf-
·'' 'iı d •lı~ıhğın hrp lan sıra ile evvela V ılayet 
tilrı· t •n .. 1 

'l · •oytediği s· idare heyeti salonu Kaza ida 
~~ t~,::;reilc başlanmış re Heti Salo v~ Hl'll· 
:'nıitd .. be Vali ınizJe Şeb 
q k " " kevi idare heyeti salonları 
li 6~t ~'Uıan mebuslar na alkışlar ar sında t.\lik 

' elcdiye, Parti 
"), edilmiştir . 

'~' ,,. ;-l9e • Alman9a hu.su-
sı ticaret ve tediye 

BiiY\ik ~anlaşması 
Millet Meclisinde birinci mü-

8 .. ~rık zakeresi yapıldı 
tt~YGk ~~~811 5 A. A. - susi tediye ve ticaret an-
'"I\ ... ''tı et M . . b T ıı, o~ı~d ectıeı u taşması ile ürkiye - Yu 
r .. r_llk M·111:n sonra topla- nanistan arasrndı.ki'" klering ,.,, . l p· 
'-b llııı 939 'Y•n_lo ida • ınlaşmasmııı uzatılmasına 
., 

1 k11n · . mali yılı he· ait kanun layıhalannın v~ 
~ Qı llot t t'-'L h •liye c Kltt etmiş vilayet kanununun ikinci 

ııı~'ııstllki . Vekilin in bu ve 171 inci maddelerinin 
"

1
•tir. "f·· ıkı~batını dinle· değiştirilın~•ine dair ek 

ıl Ut ıy ") '""''nd c ' e Alman kanunun l>Lrinci müzakere 
lıecJ • •kdedilen hu sini yapmıştır. 

bi e,,, Ter- Bağdat üze
'les; G n· ,.e, . ı-
'<tö ı ·· .., .. 

8:ttı'"""' r U g U 1 
bi,. b,::klıra arasın

/\ t,,.tıp ak ko9uau 
8 tıkar • etu 

ll"rı a S A A 
[), l'~tl • . • -

"'ekt"' uıye . G •lk <i Otlu2· sı en el 
he.fa. °''"~le Türkıyede 

.\Qk llaıud, 19 ttyıs 
"~k ~ra '"• Samsun ile 
lir. E:bluau ~nd_a bir bay 
~rtıb edi Ve rtı_p eylemiş 
r,ı Olterın. Mı ili Şef' 

ıı: •p a ıa 111 
eld ()rcuı şıyan bay . 

eı-. l ar t f 
'Po ' ~ ltş ara ından 
te kCu bayt~nac,k ve h~r 
'•k do~nıak s~' 2. kiloınet· 

•~e tetıl~ 1 tec~kr t •tkad a~ıya 
• YlJN" aşına ve. 

~Lçı ~l~l' ANDAKl 
L "'ONsoL 

f\
0 

t\Rırvtız os. 
f.t,'lici kıtı 5 A . 
ltt ~e V ekaıe ·. A. --
~- .~•lıni•t· tırıden t b 
'-'ÇlQı' y lt • A C 

•lle At··· "ti11ıda~ · 
"" ın, n- ' 

• 
rıne 

İngilizler 24 bin arabça 
bey&1nnama atlılar 

Kahire 5A.A. - lngi· 
l\z tayyareleri dün Bağdat 
iızerı ne arabça yazılı 24 
~in bey nname atmışl rdır . 
R h v meydanı tay· 

r l r t r fından .bombar· 
a ımau edı terek buraya ton 
larca bom a alı lmış, toplu 
bir halde bulunan nakil 
vasıta lara tahr ı p olunmu~· 
tur. Daha son r Raşı t ve 
Bağdat l ava J ıstasyonları 
mitralyöz ateşine tutulmuş 
ve bütün bu harekattan 
bir lngiliz tayyaresi üssü· 
ne dönmemiştir. 

diğ r Yu:ıan şehırlerinde 

bulunan konsotosla r lmıı.la 
aile ve memuılarınm ta· 
mamen ııhhatta olduğu 
Almanya hükumeti tarafm 
dan bükumetimize Hldiriİ· 

' r1re • ve mittir. 

SAYISI 2 KURUŞTUR -
raka karşı 

EMIK. ABDULLAH BlR 
· HÜRRlYE f .ORDUSU 

TE.ŞKıL Ef rt 
Ankara 5 (Radyo ga· 

Z ""tesİJ - Ürdünden gelen 
habtrle "e göre, Şarkııür· 
dün Emiri Abdullah lraka 
karşı harekete geçmek 
ÜZt!re bir ''Hıi rriyet ordu 
su. teşkil et..ıiştir . Bu 
ordunun başında eski Irak 
Başvekillerinden Nuri Sa· 
it Paşa ile eski Kral Nai· 
bi Emir Abdullah vardır 

Bu ordu pek yakmda lra 
kıt le arşı hareket~ geçecek
ti:-. 

SAKIZ ADASI ıŞGAL E· 
DiLMiŞ 

Ankara 5 (Radyo ga· 
zetesinden) Midilli ad.uı· 
rım işgalinden sonra dün 
akşam saat 18 i 10 daki 
ka geçe iki ltalyan to .. p · 
dostı~ bir Alman ?'"mısı 
r in Sakız adısıua .ge erek 
hiçbir muk .. veınet görme· 
den bu adayı İşgal ettiğı 

bildirilmekt~dir. 

lLK AMERiKAN GEV11 
KAFıLESl GELDi 
Ankara 5 (Radyo ga· 

zetesi)- 26 ge• 
m:den mürekkep ilk Ame 
rikan gemi kafilesi dün Mı 
sıra g,-lmiş ve yüklerini 
Silveyşe boşa1tmağa başla· 
m'şhr. Bu surPtle Ameri· 
kan yardımı başlamış bu
lunmakta dır . 
HiNT KITALARI BAG· 

DADA YÜRÜYvR 
Ankara 5 (Radyo ga· 

zetesindea) - lraktaici as· 
keri harekat bakkında ge 
len haberlere göre. Bura· 
da hava mubarebı•leri şid 
detls devam etmektedir. 
l.enüz piyade ıemasları baş 
ıamamışhr. Hint kıt&lan• 
nan Bağdad istikametine 
doğru harekete geçtikleri 
hakkında bir haber ,gel· 
miş ise d e bu haber b.e· 
nüz tceyüd etmemiştir . 

Basraya \~ık:ırılan lngi 

liz kıtaları biraz daha tak 

25 Irak t'aq-
• 

yaresı 

İngilizler tarafından im
ha edildi 

Kahire 5 A. A. -
lrıgiliz karargahmın tebli· 
ği : 

lngiliz bombardıman 
tayyareleri Bağdat civarın 
daki " Reşide ., hava mey 
danı ile tayyare deposu• 
nu, askeri hedefleri ~ id 
detle bombardıman etmiş 
benzin depolarınd11 infilak 
lar hU.Y Jle getirmiştir . 
Yerde bulunan Irak tayya 
relerinden 25 tanesi tab· 
rip olunmuş, bu harekata 
mani olmak istiy ım iki av· 

cı tayyaresi düşürülmüş • 
tür. Harbin başmda lrak 
t .. yyare mevcudu 50 ol • 
duğuua göre, bir gün 
lrakrn tayvare n •ve i •rı 
nın yansı harp 
miş demektir. 
KRAL NA1B1N liE. t A.ı'l· 

NAMESl 
Amman 5 A.A.- İralc 

Kr al Naibi Emir Abdullah 
lraıc balktna hitaben bir 
beyanname meşretmştir. 
Naip bu beyannamesande 
gayri meşru bir sur ette ida-
reyi eline almış olan Ra· 
Şia Ali Geylaniye kar,sı 
mücadeleye ge~tiğini ve 
İraka döneceğini bildir· 
mekt6 dir, Raşid Aı=nin 
ecnebalere alt>t olarak fena 
niyetli arkadaşlarile mem• 
lekele ~b:ınet eyledıği ni 
ve me<ulekett~ hiiküm sÜ· 
ren sulh nimetleri yerme 
harp bavasmı ikam~ eyle· 
diğini, şimdi kendi vazife· 
sinin memlekete avdet eJe 
rek mı::~ru bir surette teşek 

kül edecı!k meşruti bir lıüku 
metin idaresinde ıntımlekf!• 
tine- hizmet eyleyeceğini 

yabancıların aleti olanların 
memleketten kovulacağını 
bildirmekt!!dir. 
~-:..........,......... 

viye edildikten sonra lngi 
lizlerin harekete geçece~,i 
zannedilmektedir. - ,_ 

Vatandaş 
Bilümum mesken kiralarını geçen sent>ki icar be· 

dellerıne ıisbetle arthrmttk suretile kiraya vermek, 
suçl arın en büyüğ!i ve en ağmm işlemek yani ( lH· 

TIKAR ) yapmaktır. 
Mulıtekire verilecek ceza 'ı bilbsssa ba!ta ( Milli 

Korunma kanunu ) ile ( Türk Ceza kanunu ) ve di· 
ğer kanunlarım•zda gösterilrniıstir. 

İhtikarın akibeti , F elik et uçurumuna sürükle11e • 
rek mahvolmak ve milletin nefret ve lanetini ölün· 
ceye kadar .silinmez siyah bir d.mgtt olarak alnında 
taşımaktır. 

Hatay Fiat Mür akabe Komisyunu 

- Alton• .. rtl•r•: 
D•hilde yıllıDı 5 lıN 

Yab•ncı memleketlere 
8 u ... 

lllnl•rın her kelime
sinden 5 kurut':•hmr. 

Ocret P•tlndlr . 
OOnO geçen •Yılar 

10 kuruttw 

Alman taar
ruzudılrdu 

lngilizler dDn Tobrukta 
3 bin esir aldıler 

KAbire 6 A.A. - Röy· 
ter AjAnsının Garp çölün• 
deki muhabiri bildıriyor: 

Tobrukta düo düşman 
dan 3000 esir ahnmış ve 
pek çok tank tabrib edil· 
miştir. Alman ve ltalyao 
larm lngiliz mulcavemetin· 
den hayrete düştükleri gö 
riiloaektedir. 

Bilbaasa lngiliz t.nk 
müdafaa topçuları :büyük 
bir kRhramıınlıkla bıırbedi 
yodar. 20 gündenberi Tob 
ruğa yapılan taarruzun •· 
kim kalması Almanlarm 
Mısıra yapm~k istedikleri 
büyük taarruzu aeciktir· 
mektdir . Geçen ber zün 
lngiliz ordusuna büyük fay 
dalar kmin etmekte ve 
mütemadiyen yeni takviy" 
kıtatlh S?elm~kt~ fır 

TOBRUK HUCU ~U MU 
V AFF AKIYETSıZLtGE 

UGRADı 
Ankara 5 \Radyo ga• 

zetesi)- Mihverin robruk 

kalesine yaptığı hücumlar 
tam bir muvaffakiyetsizliğe 
uğramıştır. Son beş ıün 
içinde 50 Alman tankı 
tıhrib edilmiş ve külliyetli 
esi:- alınmıştır. Sgündeob.,· 
ri d~vam eden muharebe 
lere ve logilizlerin müda• 
f aasına naz ıran burada· 
ki muharebelerin çok uıun • 
süreceği ·anlaşdmaktadır. 

SON DAKiKA 

lngiliz inak 
ihtilafına 

TOrkiye dostane bir tana 
autta balanda 

Londra 6 A. A. -
Türk Laübüm!tioin ln~i1te· 
re ile Irak arumc.iaki ihti 
lafın sulben halli için bir 
tavvassut teklifinde buluu 
duğu burada öğren:Jmif • 
tir. Londrada biiyik bir ' 
tahassüsle k.,edenao bu 
tekl He L arşı lntiltere bü· 
kumetinin esaıh şarh ıu 
ulduğu bildirilmektedir : 
ırak kıtalıruım kayıttız 
şartsız Habbaniyeden çe • 
kilm~ıi lizımdır. 

ALMANY ADA NE DOŞO 
NOLOYOR 

Bertin 6 A.A.- Y,an 
resmi bir kaynaktan bildi· 
rlliyor: 

Iraktaki hidillelerin in• 
kişafı Berlinde büyük b;r 
alaka ile takib edilmek! 
ve ırak luıvvetlerinin ces11 
rene barbetükLeri teb -
ettirilmektedir. 



Sadi 1ek 
Bu akşam SDt kardeşleri 

temsil edecek 
Dündenberi şehrimiz· 

de bulunan Sadi Te" ve 
arkadaşlaı tiyatrosu dün 
akşam ilk ı ~msilini Gün· 
düz sinemasında vermış 

ve " Kurm11karaş1k adlı 
vodvili muvaffakiyetle tem 
sil eylemiştir. Bu ak,!lm 
1. Galibin meşhur eserle· 
rinden, " Süt Kardeşler,, 
piyesini temsil eyliyecektir. 

Yardımseverler 
Ceıniyetine t~ber 

rüler 
Şehrimiz Yardımsever 

ler Cemiyetine teberrüler 
devam "tmektedir. Cemi 
yet fakirlere yardım etmek 
tedir. Pazartesi günü 16 
fakire üçer ~alıp ıttbuıı 
verilmiştir. 

~ Geçen bir hafta 1çın· 
de yardım ede1>ler şunlar 

dır: 
Kuruş 

Zıraat Doktoru Ahmet 
Rüstem ~Feriköy) 1000 
izzet Hacımolla 700 
Fatm~ Mursaloğlu 120 
Menekşe Ôğutmen 100 
Nuri Aydın 50 
Yekün 1970 

KlZlLA Y ıN YENi 
iDARE HEYE.Ti 

Ankara j A. A. -
Kızılay Cem;y .. ti yeni ;_da 
re heyeli topl•narak rıya 
sete Istanbul mebusu Ali 
Rana Tarh!tnı, ikinci reis 
liğe de Büyük Milld Mec· 
lis Reiı V\!killerinden Ha· 
san Sakayı intıbap eyle · 
miştir. 

Almanlar 
Yuuanistanda nekadar 

aaker kullandılar 
l..ondra 6 A. A. -

Askeri mehafiJ, Aımanya 
nın Yunanistan harbinde 
nekadar asker kullandık· 
larmı tespit eyle ... mi~tir. Bu 
tespite &göre, Almanlar 
burada 3 zırlıh fırka ile 
2 dağ fır~ ası ve Adolf 
Hitler fır~ aı ve bir piya 
de fırkası kullanmışlar· 
dır, 

VAT ANA iHANET E.DEN 
YUNAN G~NERALLERJ 

Hanya 6 A. A. -
Ege Ajansı l ıildiriyor : 

Yunan kıtaları kuman 
dınlarından 8 Tümgent-ra) 
vat•na ilıttnet, Krala ver· 
Jikleri Yemini tutmadıkla 
rı y~ Kralın haLeri olmak 
sızm düşmanla mütareke 
imzaladıkları için Yunun 
ordusu kadrosundan ihraç 
eJiimişlerdir. Bunlarm a· 
rasında şimdi Atina laki 
kukla hükumetin RPisi 
{.jeneral · çolakoğlu la 

vardır . 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇE.LENK 

C.H.P.matbHııANTAKVA 

Hitleriıı ııut
ku etrafında 
Yapılan muhtelif tefairlerJ 1 

Bertin 6 A. A. -
Ofi Frans•z Ajansı bildiri• 
yor : 

Hitlerin nutkunda ya· 
bancıların dikkatini Çf'ken 
nokta, Alma 1yada iktisadi 
istihsalin arttırılmasına da 
ir yeni te-dbirler almaca· 
ğına ait olan kısımdır. 
Aloıanyanm teslibat saha 
sınd t elindeki Avc-nsı mu 
hafaza ettiği anlaşılnıalda 
benber, zamanın rolünü 
oynamamttsı .ıçıı ı Hitler 
elinden geltm gayreti sar· 
fedecek ve harbi bitirme· 
ğe çalışacaktır. 

ISVIÇREDE.Kl TEF
. SIRLE.R 

Zürib 6 A. A. - lı· 
viçre gazeteleriııin Hintle· 
rin DUlkll hakkındaki ilk 
tefsirlerinin hülasası su • 
dur: 

Bu nutuk dı ıicileri 
ni inkiıarı hayalt: uğrat • 
mışhr. Zira. harbin birse· 
neJe bitmiyeceğini söyle· 
mi~tir. 

INGIL TERE DE NE 
DÜŞÜNÜLÜYOR 

Londra 6 A, A. -
lngiliz gazeteleri Hitlerin 

nutkunu şöyle tefsir edi· 
yorlar : 

Nutulıt umumiyet itiba· 
rile tah der~ce le ehem· 
mi yeti haiı.dır. Nutkun 
birçok yerlerinde ıal'1nh 
ve asabiy~e sezilmektedir. 
Hitlrr, Balkan harbindeki 
zayıat miktannm hakiki 
rakamlarını söyleoıemiştir. 
Diğer taraftan harbin 941 
senesinde zaferle sona ere 
ceğini daha evvel vadet· 
miş olan bir adamın şim • 
di harbin uıun süreceğini 
beyan etmesi şayana Jik· 
kattir. 

japon Hariciye 
Nazırı 

AMERlKA HARİClYE 
NAZıRINl TUKYOY A 

DAVET EDiYOR 
Tokyo 5 A.A.-japon 

Hariciye Num Matsuoka 
gazetecilere yaptığı be)&• 
natta Amerikanın .hattıha· 
reketi hakkmda demiş· 

tir ki: 

" - Şarktaki hakiki şe 
raiti tedkik için Amt-rika 
Haricire Nazırının Tokyo 
ya gelmesi münasip ola• 

cağını zannediyorum • 

EMİR ABDULLAHIN 
ZıYAFETl 

Amman 5 A.A.- Şar 
kılürdün E.miri Abdullah 
dün Irak Kral naibi Ab· 

dullah şerefiae bir ıiyafet 
vermiştir. Bu ziyafette Irak 
h sabık Naz .. ·lula Arap 
Şefl~ri hazır bu muıtur 

fENIG~ 

Yunanistan Yemin ihha- Gigap kar.~1 

ltanen tebhg Nihai zafere kadar mü· • • 
cadeleye devam edecek r l g es l 

Hanya 5 A . A. - İLANEN TEBLİGAT 
Ege Ajansı bildirivor : Mi:ddei : Antakyanın Va· 

logiliz Hariciye Nu.m kıflu köyünden Ohanis 
Eden Yunan B.ışvek line oğlu Taıyos 
bir mesaj göndererek A- Müddei Aleyh : Bityfts 
vam kamarası ve lngiliz köyünden Ohanis kıhçyan 
milleti namına Yunan mıl· Müddt!i Ohanis » oğlu 
leti ve hükfım ir.e ~östt"r Talyos tarafındaı ~Aııtak· 
diği kebram; tan do t• : ya sulh hukuk mahkeme· 
yı teşekkür · netk.. •• sine aleyhinize açtığı aıa· 
ni biıdirmişt ' n ı: ı.ş cak davası üzerine daveti 
vekili bu tdg • . ıa verd;ği kanuniyeye icabet etmedı· 
cevapts idene tf'şekkür ğl•ıizden bakkınnda giyab 
eylemi~ ve aualua çekil· kararı verilmiş v~ mudcıei 
miş olan Yunan ordusu • \ddiasını isbattan ızban 
nun anavatanı müdafaa aciz ederek yemin tekııf 
için sonuna kadar logiliz eylemiş ve , mubakemede 
ordusile yanyana mücade· 21 - 5-941 taribint. rasla· 
leye devam eyliyer.eğini yan Çarşamba günü s ıat 
bildirmiştir. 9 a talik ediimiş .olduğun· 

İT AL YAN TE.BLIGI dan vaktı mezkurde yemin 
Roma.6 A.A.- ltal· etnıek üzere Antukya sulh 

yan resmi tebliği: Dört hukuk mebkemesine gd· 
mayıs gecesi Alman tayya· meniz aksi takdırde yt'l· 
releri dalgalar halinJeMal mind~n imtina etmiş ad olu 
ta adasına hticum :etmişler narak davaya sabit nazuı· 
dir. Deniz Ü1Jleri ve aske lt! bakıla\!1:tğı ilanen tebliğ 
ri oinalara buyük hasar o lunur 
ika edilmiş. iki düşman 
tayyaresi ~düşürülmüştür. 
tayyare teşek"-ülteri Tob· 
ruğu yeniden bombardı· 
man eylemişlerdir. 

lngiltere 
HARBİN EN NAZıK 

DEVRESİNDE i 
' Loodra 2 A.A.-BRh· 

riye Nazırı Aleksandr bir 
nutuk s5rliyerek demiştir 
ki: 

"'DönkerkHadisesinin as 
keri tarihin en büyük tah· 
liye hareketi olduğu neti· 
cesine varılmıştır. Fakat 
Yunanistaoda yapılan tah· 
tiye hareketi esnasmde 
pike bombardıman tayya· 
relerine karşı himayesiz 
bulunan 45 bin asker kur 
tarılmıştır. Yunanisbuıdaki 
kuvvetlerimizin tabliyesi 
esnasında yalnız 2 torri· 
do kaybetmiş · olmakuğı· 
mızı bir mucize telikli e· 
diyoı um. İngiltere şimdi 
en nazik devresini idrak 
etmiş bulunuyor. Çünkü 
Atlantikte Akdenizde ve 
batta Basra körfezinde bir 
çok meseleler kırşısınJı. bu 
lunmıktadır. F k ,tAmeril 
yardrmınm ar st nihai 
zaferi t~min n en 
rinci amil o r. 

IRAKTAK. iNGILIZ 
TEBAALARI 

Bagdat 5 A. A. - Oli 
Ajansı b\ldiriyor : 

frakın garp mmtaka • 
sıoda enterne edilen lngi 
fiz tebaasına harp eıırı 
muamelesi yaJJılllcağı Irak 
hükumeti tarafır.dan ilin 
edilmiştir. · 

Halkta 
BugüoJen itibaren 
iKi CANLI ADAM 

Ya"ında: Çöl kızı Cemile 

Giyab kararı 
llaneu tebliğ 

Antskyanrn Vakıflar 

köyünden Panus kızı c~v· 
her tarahndan ayni köy· 
den Panus Dip ManCİ) su 

al~yhine Antdkya l)ulh hu· 
kuk mahkemesinde açtı• 

ğa alacak davaınndi\ 
Muddei aleyh ~ Panus 

Dip Manctyana mahalıi ga· 
zeıe ııe ilant"n teblığat ya· 
pudıgı hdlde 2- 5- 94 l 
~erıhlı celsede 'mah"~me· 
de hazır olmadığınd.uı 
müddeirıin talebile .. hakkın· 
da giyap karar& çıkanlma• 
sına vebu kararında yine 
mahalli g~zt le ile ilanen 
te::bıiğine kawr verilmiş 
olduğundarı U'"uliın 400ün· 
cü maddesi akbkamıııa tev
fikan be.,;gün içinde istida 
He .'..!labkemt"y(' itiraz etme· 
niz ve duruşma günü.olan 
5 - 6 - 941 tarihine rasta· 
yan Çar~amba glinü saat 
9 da mahkemedı:: tıazır 
olmanız Aksi halinde bak· 
kmızJa kanuni 
yapılacağı ilanen 
olunur. 

muamele 
tebliğ 

ilan 
Cinııi dükkan Va ldıSemer 
ciler mescidi Mevkii köş· 
ker pazarı Mahzarı5-198 
Numarası 47 r Muhammen 
Bedeli 250 lira Sürülen • 
pey 400 lira Teminata 30 
lira 

Yukarıda yazılı 5- 198 
mabzcir numaralı dükkan 
mülkiyetine sürülen pey 

haddi la} ık görülmediğin· 
den müzayedenin pıu:ar· 
lakla yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan istek· 

l(srb Antakyamn 
köyünden Durmuş r• 
Melımed Dönmez t• 
dan yine Antakya11ı15, 
diı b.m köyünden d f>,f 
lıaci lsa oğlu Meme 1~ 
A!eyhine Antakya su çt 
kuk nıabkeınesine 8 

alacı.1 k d r.. vasında ,, 
• • r-11 

Müddei aleyhııı 1 

1!8hı meçhul olduğıJlls 
ha.ckın:lc1 mah'l ili g: ~ 
ile ilanen teblig9 

edildiği haldtt 5 _5....-IJl 
tarihli cel~ede ma~k;eıO 
gelmediğindı-:n muJ i1 
talebile hakkında !( 
kararı çıkarılmasına / 

d .,ioe 
giyap kararının a ' ~· 
halli gı.ze 1e ile giyııP <J 

rınm tebliğıne karar ıı~ 
mek le usulün 400 tt 
mad4esi ahkamına \. 1 
kan beş gün içinde d~~· 
ile ittir&z etmek "e c 
mo giinü olan 12-6~0' 
tarihine ras!a) an pe.r~t,~ 
günü saat 10 da A11 ef' 
sulh hukuk mahkefll b'ı 
gelmeniz aks~ h<llıııd•JJ'e 
kınızdaJ, kanuni 0 108 e~ 

~ ·ı · t yapılacagı ı anen 
olunur. 

ilan 
~ 

Anlakyanın Kars~o) 
biyesine bağlı Fenle ~' 
de Cebel Mağarada. u 
şarkan Mustafa Nurı, of 
ben Haci Hüseyin f ~ 
Ahm,.t Şimalen Mııst.~9,.1 
ri, Cenuberı. Haci r!ıı ~· 
o""~u Ahmet '"'~ıle .r. 

"' ·ıe " 
ılut bir zeytunluk 1 • 5 
civarı mevkiinde ka.'~ ô/ 
ken, Antakyalı Ce.011 ~1/ 
ben Mustafa Kur•, ıı'rl' 
J .. n Tarikiam, Cr- 11 ıı>' 
Ke'hasaıı tarlalrılt " 
dut ' bir kıt'a tarl8~1.~f 

~IJ" _;/. 
sene evvel babtts• • 1ıo" 
den haricen satın d .. 9e~ 
m iddia eder. haci fJ~jO 
oğlu Zekerivanın ye d'İ 

b·oe I~~ namına tescil tal'! 1 ~:ı 
• k A ' ııell J 

nı mez ur gayrı 1 ıık" 

cibetl aidiyeti ve b'\'İ ı~ 
taurruf ıyesinin tahk' ' 1 
5- 5 - 941 ta r ihiııd~~ ılı 
hallıne keşif ve tab1'~ e" 
memur gönderilece~' jf 

ce kararlaş•ırılaııŞ k~JI 
alakadar ilan "ere ıf". 
guzetey~ vermeı:ııİŞ 1' 
ğundan bu tahkikıı;•; f. 
ması için 18- 5 9 

1 
,e~ 

memur gönder• e ~ ı(} 
Bu yerlerde ayui b• il 
asında bulunanlar ,il~/ 
ellerindeki bdg el .. rı e· ıJ 
Hkte keşif günün~~I ~,, 
Antakya tapu sı~ef'f 
fızlığına veyahut b•''':J 
tahkıka t günü oı ı'_J 
bulunacak me[Jlııra ', 

ı ~ o 
caat etmeleri ı arı 

~~i:'l. 
lıl erin Vakıflar 
müracaatlan 

1 

a 
f 


