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Pasif korunma 
Deneme yarın ya

pJlacnk 
Bütün vilayetlerimizde ol 

Rus ordusunun bütün hü
. camları püskürtülüyor 

'Maarif Vekili 
Malatyada tetkikle

rine devam ediyc•r 

V [ J d•• 50 k 20 Malatya 21 A. A. -ftlZl or U Un fan , tayyare, lki ı~gündeııberi burada bulu-

Juğu gibi , şt"hrimizde de ha 
va hücumlarına _ karşı pasif 
korunma tecrübeleri yarın 
gündüz ve gece olmak üze· 
re iki defa tekrar edilecek

tir. 

k b • nan Maarif Vekili Hasan Ali 
ay eff t Yücel,''bugün kültür müesse'· 

Mühim miktarda esir veren Rusların bir kolu muhasarada, 'selerini teftiş etmiş ve şehrin 
ihtiyacı hakkında alakadar • 

Evvelce de haber verdiği 
miz gibi. gündüz yapılacak 
deneme bir topla tehlike 

200 Rus tayyaresi açık Finlandiya şehirleri üzerine ölüm fardan izahat almıştır. Bde· 

ve ateş yağdırıyor diye tarafından:Vekil şerefi· 
Helsinki 21 A. A. - edilmek zaruretindedir. Fransa Finlandiyaya ne bir ziyafet verilmiş ve 

bugün neşredilen Finlandiya F ı· t • b b" Belediye Reisi tarafından 
' . 

işar~ti verilir verılmez, her 
kes derhal sığınaklara iltica 
edecek ve sokaklarda 
tecrübeyi kontrol ~decek o
lan hakem heyeti ile, bu 
işe memur polis ve diğer 
kimselerden başka hiç kim
:..e bulunmıyacaktır · 

aa ıye ın se e ı yardım edecek ·: birJnutuk söylenmiştir. resmi tebliğine nazaran va- ? 
d nedir Paris 21 (a.a.) - Parla-.• Belediye:Reisi Malatyalılarm ziyet şu ur : 

Kareli cephesinde kesif Bern 21 (a.a.)- İsviçre mento Hariciye Encümeni Cümhllriyet devrinde bugün• 
b · d t l · S ti · F' du··n top'ıann\ış ve Milletler kü terakki ve•.inkişafa nail ir topçu ateşın en senra gaze e erı, ovyt-; erın ın-

hücuma kalkRn mühim mik· landiya cephesindeki son Cemiyetinin karar. çerçevesi olduğunu ve Malatyalıların 
tarda Sovyet askerlerinin faaliyetin sebebini şu su· dahilinde Finlandiyaya yar· değişmez Genel Başkana sar 

Tamamile bir tecrübe ve 
farazi mahiyette olan bu tec 
rübe.1in halk arnsıııda yanlış 
c.ulaşıldığı ve hatta hakiki 
zehirli gazlı bombalar atıla
cağı hakkında rivayetler do· 
!aştığı, bu y:ılan yanlış şayi· 
dlar üzerine bazı kimselerin 
bir gün evvel şehri terke 
hazırlandığı da işidilmekte · 
<lir. 

hücumu akşama kadar devam retle tefsir etmektedirler: dım yapılmasını karar altına ,,. s~lm~z bağl~lı~larının iblağını 
R d S 1. · 60 almıştır. Aralarında eski Fin- rıca. eylemıştır . Bu nutka ce etmiştir. Topçunun himaye· us or usu, ta ının 

l d .. .. .. 1 b .. landiya Hariciye Nazırı v.ap:veren Maari1'Vekilir.em sinde ve yüzlerce tankın iş· ncı yı onumu o an ugun· 
d l h h da bulundug" u bir kısım rı altında çalışmakta bulundu· tirakile yapılan bu hücumla· en evve er ne pa asına 
1 l "h' b' azalar, Sovyetlerle siyasi mü· ğu Milli Şefin Malatyalılara rın hepsi ağır zayiatla tard o ursa o sun mu ım ır mu· 
ff k. k k nasebatrn kesilmesini istemiş karşı büyük bir:sempatisi or-edilmiş ve Ruslardan 20 va a ıyet azanma ıçın 

A f · ı d' F k t ler ve burıun İtalya ile lspan duğunu ve ~Malatyalıların bu tank sağlam olarak zapto • mesaı sar etmış er ır . a a 
b f d k A l kl b ya üzerindeki mühim tesirle· dileğini mukaddes bir ema· lunmuş, birçok . tankları da ütün e a ar ı ar.: oşa 

· · · rinden bahseylemişlerdir. net olarak Milli Şef' e arze tahrip olunmuştur. Düşman· gıtmıştır. 
lllliiımlllliıl!lm••••••---11111!!1!1--!ml• deceğini söylemiştir. Vekil 

dan mühim miktarda es•r 1ı· ·ı· 1 Ce,ıhelerde bütün~mektepleri gezerek alınmıştır. ngı iZ er ,- k 
G h • d b ·· tet ikat yapmış, talebe ve Şark cephesinde duşman Mıknatisli mayinleri arp ceF esın e u- öğretmenlerle hasbihallerde 

Bu gülünç rivayetlere dan 3 tank, bir top ve için toplıyorlar yük bir faaliyet var bulunmuştur. 
de harp malzemesi yüklü 20 Londra 21 A.A.- fngiliz Paris 21 (a.a.) - Fransız 

halkımızın inanmıyacağına b k d l .. A '••••-------kamyon ele geçirilmiştir. Kralı Corç, mıknatisli mayin· aş uman an ıgının resmı ı• 
şüphe ycıktur.Tekrar edelimki, Rus donanması sahil ba· Ierden birini yarım saatten tebliğine nazaran, dün hava· 

taryalammza şiddetli bir ta· fazla tekik ~tm iş ve Amiral nın yağmurlu olmasına rağ· 
mesele tam&mile bir tecrü· 1 
l ı~ mahiyetinde ve farazidir. f d ·ı · h t h d b"' "k b' f r.rruz yapmış ve bunlara ta~a ın _an_ verı en ıza a ı men cep e e uyu ır a· 
şehrin gece vey.t gündüz sahil bataryalarımız tarafın • drnlem.ış. tır. . . . aliyet olmuştur. Muhtelif 
b'ır lıava hücumuna ug~radı · l ı b h k mıntakala da Alm p'ıyade dan mukabele olunmuştur. . . rıgı ız a rı~esı, . '!11 na· r an • 
ğı ve muhtelif yerlere bom· Düşman tayyareleri dün tıslı Alman mayı.nle~ını top- sinin şiddetli taarruzları ta· 
ba düştüğü farzedilerek böy f k r d b. f r t f t Jamaktaıdrlar. Sımdıye ka- manıen püskürtülmüş ve bir 
le bir hadise anında halkın ev a a e. ır aa ıy: s~r .e. dar bunlarden 300 tanesi top metra?yöz iğtinam edilmiştir. 
nasıl hareket ~deceğini ve miş ve bırçok şehı~le~ımızı lanmış ve zararsız bir hale Havanın fenalağı tayyare 
nerelere mğınacağını öğret· bombardıman eylemıştır: ~etirilmiştir. faaliyetine meydan bırak· 

b. Bu bombardımanlar netıce · İ ·ı· F ·· t mek maksadını gözeten ır ngı ız ransız go- mamış ır. 
sinde birçok yangınlar çık· •• --• • ..• 

tecrübe mahiyetindedir . Bu b l - Atman tebliği ne diyor 
h. b' mış ve bombardımanlara 200 r~ş ır ıgı 

ilk denemeye ıç ır tayya· B ı· 21 ( ) Al 
Rus tayyaresi iştirak eylemiş Paris 21 (a.a.) · Yüksek er ın a.a . - man . remizde iştirak etrniyecektir. b k d ı v t bl' v • 

· tir. Bunlardan 20 tayyare harıl m~clisi içtimcıl•1rını bi· aş uma·ı an ıgmın e ıgıne 
Binaenaleyh katiyen tela nazara!l vaziyet ş d G 

düşürülmü~tür. tirmiş ve iki hükumet arasın· · u ur: arp 
şa ve yanlış tefsirlere mahal cephesinin muhtelif nokta· 
yoktur . Halkımızın soğuk Helsinki 21 A. A. - da tam bir görüşdbirliği mem· larında taarruza geçen Al-
kanlılıkla bu tecrübeler esna Verilen haberlere göre, Şark nuniyr.tle müşahe e olunmuş· man kıtaatı Fransız mevzi· 
sında, seferberlik müdüriye. cephesinde mühim bir Sov- tur. Bu sabahki biitün Fran· !erine girmis ve bir mikdar 
lince dağıtılan talimata uy yf!t kolu Finlandiyalılar t.ua s.ız g~.z:.tele~i'. ~ransız-lngi· esir almıştır . 
. '"' un hareket ederek memur· fından tatl'amile çevrilmiş lız goruş bırlığınden memnu· Şimaldenizinde lagiliz 
1arııı vazifosini kolaylaştırma bir vaziyettedir. Bu ~kol ya niyetle bthsetmekte ve Çem· hafif cüzütamlarına hiicum 
sı lazımdır. esir olmak vt"yahut imha berlaynın garp cephesini zi· eden Alman tayyareleri bun· 

-------------·.---

1

• ' ------ yareti münasebetiyle dostane lardan dördünü /batırmıştır. Rusya ile lzmir mınla- yazılar yazmaktadırlar. Hligolanda heva muharebe-

Stııliniıı sinde düşürülen lngiliz tay-
Odun satışı ınuka kasında yarelerinin sayısı 36 ya ba-
velesi feshedildi 60 ncı yıl döniinıii Hğ olduğu anlaşılmaktadır. 
Ankara 21 A.A.-- Sov· 15milyon ütün sabldı Moskova 21 (a .a.) Tas A· Deniz/erde 

yet Ru!ya ile yapılmış olan Jzmir 21 (a a.) - 16 gün jansı bildiriyor: Stalinin 60 Kendini batıran en 
odun satışı mukavelesi fes- evvel açılan tütün piyasası ncı yıl dönümü münasebe· 
hedilmiştir. Bundan sonra hare.retle devam etmektedir. tiyle bugün bütün Rusyada büyük Alman vapuru 
yakın şarkın en büyük odun Şimdiye kadar İzmir mınta· büyük bir bayram yapılmak· Londra 21 (a.a.) - Dün 
ihracat memleketi Roman· kasında satılan tütünlerin tadır. Kalenin tarafından ya· kendi kendini batıran Alman· 
ya olacaktır. mikdarı 15 milyon kiloyu zılan "Staliniıı 60 yılı,, adlı yanın Kolombos Transatlan· 

· ficaret Vekilimizin geçmiş ve birinci mal tütün· kitaptan bir milyon nüsha tik vapuru 32 bin tonluktur. 
]erin hemen hepsi satılmıştır. basılarak halka diiğıtılmıştır. ve Alman filosunun uçuncü 

tedkikleri Şimdi ikinci mal üzerinde Birçok şehirlerde büyük ih- vapurudur. Bu vapur meş· 
lstanbul 21 A.A. - Bir muamele olmaktadır. tilalcının hayat ve fa~Jiyetinel bur Bremen A~lantijind:n 

\ca\. gündenberi şehrimizde . ilk Çin Elçimiz aid konferanslar verılmekte sonra gelmektedır. Harbııı 
bulunan Ticaret V f'kili Naz ve Gürci standa Stalinin doğ- başlanğıcından beri kendi 

.Şanghay 21 A.A,- Tür b Al 
mi Topçuoğlu Mıntaka tica· kiyenin ilk Çin Elçisi Bay duğu şehir birçok kimseler kendini atıran man tica-
ret rnüdürlüğünd"" tedkilderİ· Sipahi bugün tayyare ile tarafından ziyaret edilmek· ret gemilerinin sayısı bunun· 
ne devam etmektedir. Honi Konia varmııtır. tedir. la 18 e baliğ olmaktadır. 

Alman zırhlısı 
kumandanı 

Niçin intihar etti? 

Büones Ayres 21 a.a. -
lntilıar eden Alman zırhbaı· 
nın kumandam Lansdorfun 
cenazesi yarın saat 1 G da 
kaldırılacaktır. Mürettebat 
cenaze merasımıne iştirak 

edecek ve Orugvay bahriye 
efradı da iştirak edecek ve 
cenaZt"nİn etrafında mateın 
nöbeti bekliyecektir. 

Londra 21 (a.a. - Al· 
man zırhlısı kumandanının 
intiharı, İngiliz bahriyesinde 
hayret uyandırmıştır. Bu 
mehafil, deniz ananesine ve 
şerefine bağlı · bir asker olan 
kumandanın, geminiu bu 
şerefsiz vaziyetin~ tehammül 
edememesi ve Hitlerle hiç 
bir alakası olmadığını ispat 
eyle.ııiştir. 

Her ne olursa olıun bu 
hadise, milletlerini sefil bir 
ıtkibele sürükleyen devlet 
adamlarının nüfuzuna çok 
ağır bir darbedir. 

Ölünün kabrine ıngiliz 
bahriyelileri namına bir çe· 
lenk konmuş ve çelenıin 
üzerinde şu ibare yazılmıştır: 
.. İngiliz bahriyelilerinden, 
cesur ve mert gemici arka• 
daşlarına." 

intihar eden kumandan 
39 senedenberi bahriye hiz· 
metinde çalıımakta, maharet 

~~ ~:!aretiyle tanınma~~~ !~!· 
• 

• 
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Almanya
Müstakil Polonya 

devleti k urmıyacak 
Amesterdam - Almanya 

velı.:v çok kü1,;ük bir müsta
kil Polonya devleti ihdas 

: ~tmt'!mek hususundaki maksıı 
dı resmen tasdik etmekte· 
dir. Berlinde, Polonya umu· 
mi valiliginin kati mahiyeti 
haiz olduğu ve Polonyalılar 
la Yahudilere tahsis oluna
cağı söylenmektedir· Bu hü
kumetin merkezi Krakovidir. 
Ve Krakovi, Varşova Ra· 
dam ve Lublin idari merkez 
lerine bağlı olmak iizere dört 
mülhakatı vard~r. En fazla 
mikdarda Yahudi Lubline 
y~rleştirilecektir. 

Alman radyosunun 
şiddetli bir ihtarı 

Londra 20 (a. a.) Alman 
radyoları, Almen radyo din-
leyicilerine dün akşam şid
detti bir ihtarda bulunan 
neşriyat yapmışlardır. Bu ih· 
tarda, ecnebi radyo dinlen· 
mes1nin yasak olduğunu ve 
şimdiye kadar bu suçu işle· 
yenlerin hapsedildiği, bundan 
sonra dinleyecek olanların 
da daha ağır ı::ezalara çar· 
pıfacağı söylenmektedir. 

Bir İtalyan vapuru 
daha to1'pillendi 
Londra 21 a.a. - 2750 

tonluk bir ltalyan vapuru 
Şimaldenizinde Alman tah
telbahirleri tarafından tor
pillenerek batırılmıştır. Bun
dan başka bir Danimarka 
vapuru da torpiJlenmiştir. 
Harbin başlanğıcmdanberi 
torpillenerek batırılan Dani
marka vapurlarının sayısı 
8 dir. 

Belçikadan ihracat 
w 

yasagı 

Brüksel 21 A. A.-Belçi 
kada milli müdafaa ve milli 
emniyet için lüzumlu eşyanın 
ihracı yasak edilmi~tir. Keten 
pamuk, kaoçuk gibi ham 
maddelerin ihracı yasak 
olunmuştur. Ancak bu mad· 
deler, imal edildikten sonra 
ihraç edilecektir. 

Trenler niçin geç 
kalıyor ? 

Ankara 20 A. A. - Son 
günlerde Ankara ile lstan • 
bul arasındaki trenlerin ti": · 
birli geldiği görülmekte· 
dir. Salahiyettar mehafilden 
yapılan tahkikata göre, bu 
teahhürün s .. bebi, hatların 
bazı akşamı üzerinde yapıl 
ması zaruri görülen ray de
ğiştirme ameliyatından iled 
gelmekiedir. Yakında bu ta· 
mirat bitecek ve trenler 
normal saatlerde rn uvasalat 
edeceklerdir 

T oros ekspresine gelince 
Avrupadan gelen Semplon 

. ekspresine bağlı olan bu 
ekspresin teahhürü Semplon 
katarının her ıaman gecik • 
mesidir. Avrupada:harp de· 
vam ettiği müddetçe bu te 
ahhürün sürece~i anlaşılmak 
tadır, 
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• ısa_ 5 u il ıs .2SSE = - = 

Posta nakliyat münakasası Açık arttırma\ 
ilanı Hatay P. T. T. dokunurncürüm ve bahusus ağır 

M ·· d ·• J ··" •• d . hapis veya oderece de ceza 
Antakya icra memurlu- U ur ugun en • · · k b' f"l ·ı A k S .. d' yt ıcap ettırece ır ıı ı e 

ğundan: nta ya - uvey ıye mahkum bulunmadıklarına ve 
Açık arttırma ile para· arasında derecei iktidarlarına itimat 

ya çevrilecek gayri menku~ Antakya ile Süveydiye olunur takımdan olduklarına da 
lün ne olduğu: Beşinci mm· posta merkezi arasında haf· ir vesikalar göstermeleri okur 
takada kain 67 No lu bir tada üç defa gidip gı·lmek yaz&r olmayanlarında noterden 
bap dükkan şartile posta nakliyatı sürü • musaddak bir vekaletn<!me 

Gayrinıenkulün mevkii,ma cüiüıü 21,12,939 tarihinde ile okur yazar birer vekil 
hallesi sokağt numarası:Antak: açık eksiltmeye konmuştur. bulundurmaları lazımdır. Pa-
yanın köprübaşı mevkiindeOs Eksiltme ; 5,1,940 tarihine zarlığa iştirak etmek ve şart 
man Y ozgaılınm işgalinde müsadif cuma günü saat 15 nameyi görmek isteyenlerin 
dükkan 

te posta ve telgraf müdüri • yukarda yazıh v~saik ve mu 
Takdir olunan kıymet:2000 yeti binasında yapılacaktır. vakkat teminatlarile birlikte 

adet T;.;rk lirası Mutaahit kati teminattan baş her gün saat 8 den 12 ye 
Arttırmanın yapılacağı yergün ka arttırma. eksiltme ve iha kadar ve 13,S den 17 ,S ğa 
saat: 6-1- 940 cumartesi le kanunun ( 17 inci madde kadar posta ve telgraf müdi 
günü saat 9 dan 12 ye ka sindeki esaslar dairesinde ) J kk·ı k riyetln e müteşe ı omisyo 
dar icra dairesinde 500 yüz liralık bir kefalet e na müracaat etmeleri ilan 

1- işbu gayrimenkulün verecektir. Aylık muhammen olunur. 
arttırma şartnamesi 16-12- bedel 20 lira ve muvakkat k R 
939 tarihinden itibaren 39 teminat 1s liradır. tsteklile- Anta ya - ey-
-1691 No ile Antakya ic- rin iyi huy sahibi oldukta. haniye arasında 
ra dairesinin muayyen nu· rına namus ve haysiyete do· Suriye ile Po~ta muamele 
mıırasında herkesin görebil- kunur cürüm ve bahusus ağır si yapıldığı takdirde seferle 
mesı ıçın açıktır. İlanda hapis vt-ya o derecede ceza ri Hamam mevkii ne kadar 
yazılı olanlatddn fazla malu- yı irap ettirecek bir fiil ile uzatılmak kaydile, Antakya, 
mat almak istiyenler,işbu şart mahkum bulunmadıklarına R..:yhaniye posta merkezi arasın 
nameye ve 939-1691 dos· ve derecei iktidarlarına iti· da haftada yedi gün gidip gd 

k d ld k mek ş:ırtile posta nekliyatı 
Ya numarasile memuriyetimi- mad olunur ta ım an o u 

sürücüliiğü 21,12,939 tarihin 
ze müracaat etmelidir. larma dair vesikalar göster· de açık eksiltmeye konulm~ş 

2-Arttırmaya iştirak için meleri, okur yazar olmıyan· 
dd k tur. Eksiltme 5, 1, 940 tarihi· 

Yukarıda yazıh kıymetin yüzde- ]arın da nott rden musa a 
ne müsadıf cuma günü saat 

7,Snisbetinde pey veya milli bir bir vekaletname ile okur ya lS de posta ve tdgraf mü· 
bankanı tt>minat mektubu tev· zar birer vekil bulundurma diriyeti binasında yapılacak-
di edilecektir. (124) ları lazımdır. Pazarlığa işti· tır. Müteahhit kati teminattan 

3-lpotek sahibi alacatelı rak etmek ve ~artnameyi başka arttırma ve eksiltme 
larla diğer alakadarların ve görmek istiyenlerin yukarı ve ihale kanununun! 7inci mad 
irtifak hakkı sahiplerinin gay da yazılı vesaikve muvakkat desindeki esaslar dairesinde 
ri menkul üzerindeki hakla teminatlarile birlikte hergün (500 liralık idari ikefalette 
larmı hususile faiz ve mas· saat 8 den 1?. ye kadar ve verecektir. aylık muhammen 

rafa dair olan iddialarını iş- 13,30 dan 175 ğa kadar bedel (105 lira muvakkat te 
bu ilan tarihinden itibaren Posta telgraf müdüriyet\nde minat(94,5liradır, isteklilerin 
yirmi gün içinde evrakı müs müteşekkil komisyona müra iyi huy sahibi oldukl'1rına 
bitelerile birlikte mt!muriydi caat etmeleri ilan olunur. namus ve h aysiye le dokunur 
mize bildirmeleri İcab eder Antaky - Yayla- ciirüm ve bahusus ağır hapis 

veya o d~recede cezayı icap 
Aksi halde hakları tapu dag" arasında ettirecek bir fiil ile mahhum 
sicilile sabit olma· 

Antakya ile Yayladağı pos bulunmadıklarına ve dertıcedr 
dıkça satış bedelinin pay\aş ta merkezi arasında yevmi iktidarlarına itimat olunur 
masından hariç kalırlar. gidip gelmek şartile posta naklı taktmdan olduklarına dair 

4- Gösterilen günde art yatı sürücülüğü12,12,939tari· vesika!ar göstermelnri, okur 
tırmaya iştirak edenler art· hinde açık eksiltmeye konulmuş yazar olmayanlarından noter· 
tırma şartnamesini okumuş tu. eksiltme 5,1,940 tarihine den musaddak bir vekaletname 
ve Jüzumlu malUmat almış ve müsttdıf cuma günü saat 15de ile okur yazar birer vekil 
bunları tamamen kebul etmiş d · bulundurmaları lazımdır. 

posta ve telgraf mü iriyetı p I · · ~ k k 
ad ve itibar olunurlar. azar ığa ıştıra etmt- ve 

binasında yapılacaktır . Mü ta· · .. k · 
S--. T:ıyin edilen zamanda b k şartnameyı gorme ısteyen· 

ahhit kati teminattan aş a lerin yukarıda yazılı vesaik 
gayri menkul üç defa bağrıl arttırma eksiltme ve. iha ve muvakkat teminatlarile birlik 
dıktan sonra en çok arttırana le kanununun 17 inci mad· te hergünraat 8 den 12 ye 1 
ihale edilir. Ancak arttırma desindeki esaslar dairesinde kadar vtı 13,5 ta 17 ,5 ğa 
bebeli muhammen kıymetin (500 Hralık bir kafalette ve- kadar posta ve telgraf mü· 
yüzde 75şini bulmaz veya satış recektir. Aylık muhammen diriyetinde müteşekkil komis 
istiyenin alacağına rüchani bedel) (108 lira ve muvakkat yona müracaatları ilan olu· 
olan diğer alacaklılar bulu- teminat (97 lira 20 kuruş)tur. n_u_r_. _______ _ 

nupta bedel bunların o gay isteklilerin iyi huy sahibi ll an 
ri menkul ile temin edilmiş olduklarına namus ve haysiyete 
alacaklarının mecmuundan faz'••••ıiılliııımilll•••İll• 

teklifte bulunan kimse arzet laya çıkmazsa en çok arttıra 
nın taahhüdü baki 1kalmak \niş oldugu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz 
üzere arttırma 15 gün daha b 1 hemen 

0 1 veyıt u unmazsa ı 

temdit ven onbeşinci günü beş gün müddetle arttırmaya 
ayni saatte yapılacak arttıma çıkarılıp en çok arttırna ihale 
da bedeli satış istiyenin alaca edilir. İki ihale arasındaki 
2'ma rüchani olandiğer alacak 

lıları rı o gayri menkul ile temin 

edilmiş alacakları m~cmuun
dan fazlaya çalışmak şartile 
en çok arrtmına ihale edi 
lir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış talebi düş~r . 

6 - Gayrimenkul ken
disine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iha· 
le kararı fesholunarak ken
disinden c'vvel en yüksek-

fark ve geçen günler i<;i 'fl 
yüzde 5den hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın 
mümuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133 

Mezkur dükkan Yukarı

da gösterilen 6 - 1- 940 ta· 
rihinde Antakya lcra m~mur 
luğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartname-

si dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 

Hatay defterdarlığından: 
Cisrihaditten bilitibar 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki !umum 
mevakii saydiyede ... (1940) 
senesi ikinci kanun iptida· 
sından (1942) senesi birinci 
kanun gayesine kadar üç 
sene müddetle avlanacak 
baiıklarm saydiye resmi açık 
arttırma ile 29, 12,939 'tarihin 
de saat on altıda defterdar
l•k dairesinde satılacaktır. 

Talip olanların yevmi 
mezkurdan evvel (20) lira 
(25) kun•ştan ibaret ilk te
minat akçasını mal sandığına 
yatırarak müzayedeye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak iste· 
yenlerin var!Jut müdürlüğü· 
ne müracaat ı etmeleri .. ilan 
olunur. 

... 

~Aktepede 
Betonarme Köprü 

• 
ınşası ' 

Hatay Vilayetinden: 
1 - Ak tepede .:yapılacak , 

betonarma köprünün inşası 
na talip çıkmadığından eksilt 
me müddeti bir haf ta miid · 
detle uzatıl•mştır. 

2-Eksil tmeye konulan iş: 
Aktepede yapılacak (ayak 

farı mevcut) 3x6 açıklığında 
betonarme köprü inşası keşif 
bedeli (3332 lira 45 kuruş) 
tur. 

3 - Talipler proj~; şart
name ve diğer evrakı Nafıa 
müdurlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 28,12,939 
perşembe günü saat 15 de 
Antakya hükumet konağında 
yapılacaktır. 

5- Eksiltme puarlık suretile 
olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 
(249 lira 93 kuruş) tur. 

7 - Taliplerin aşağıda ya 
z•lı vesaiki ibraz etmeleri 
icap eder. 

a - Ticaret odasında ka
yıtlı bulunduklarırıa dair· ve· 
sika. 

b - Muvakkat teminat_için 
evrakı müsbite· 

c - Bu inşaata mahsus 
vesika komisyonundan alın· 
mış ehlı}et vesikası (mezkur 
vesikayı almak için ihale gü 
nünden bir hafta evveline ka 
dar Vilayet makamına mürcl 
caat etmeleri lazımdır. 

ılan 
Vakılar müdürlüğünden: 
Hatay Vilayeti merk~z 

kazası Rum Katolik vakfı 
tevliyeti münhaldir. l stekli
lerin 25,12,939 pazartesi gü 
nü saat 14e kadar bütün ev~ 
raklarile birlikte ve dilekçe 
ile vakıflar· da resine müra 
caa1ları ilan olunur. 

ELEKTRiK TESISATl,Y AP
TıRMAK lSTıYENLERE 

Elektrik idaresinden: 
Abonelerimizin artm1sj 

dolayısiyle motÖrlt!rİmizin 
şarjı hmam olmuştur. Bu 
itibarla yeni makinemizin 
vazına kadar yeniden .. abone 
kabul edemiyeceğimizden 
boş yere elektrik tesisatı yapır 
trılmamasını, 

Şehrin elektrik cereyanı 
istihlakı, motörleriıniziıı kuv· 
vei tehammüliyesini geçmiş 
bulunduğundan herhangi hir 
arıza dolayısiyle büsbütün 
cereyansız kalınmaması ıçın 

zarurd olmadıkça fazla lam-
ba kullanmamalarını sayın 
müşterilerimizden ehemmiyet· 

le reca ederiz Müdüriyet 

Kayıp şahadetname 
929 yılında Erzirin ilk

okulundan aldığını ilk mek· 
tep diplomasını kaybettim. 
Yenisini alaca~ınıdan e.!ı.kisi
nin hükmü olma<lığını lilan 
ederim. 

Hasanoğlu Ali Çınar 

Kanada 
İlk fırkası İn gilterede 

Londra 20 (a.a .) - ilk Ka· 
nada fırkası dün Londraya 
gelmiş ve <lominyonlar Na· 
zm Eden tarafından karşı· 
laı1mıştır. Fırka cepheye git-
meden evvel sıkı bir talim 
ve terbiye gerecektir. 


