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1 
Deneme fevkalade ir intizam ve mükem

'mel(qet içinde dün yaµzldz 
Bundan Ekpiler ve itfaiye teşkilatı vaziff'lerini miikemmelen 

ifa ettiler - Halkın gösterdiği intizam ve soğukkanlılık her 
tiirJü sitayişin fevkinde idj 

i Ruslar fena bir 
bozguna uğradılar 
Bu mağlubiyet Kızı/ordu 

için hakiki bir f el ak et 

Hava hücumlarına karşı ğma düşen yangın ve gazlı 
pasif korunma tecrübesi bombalardan çıkan yangm 
dün şehrimizde ilk defa ola- da söndürülmiış ve ağır su· 
rak yapılnıış ve deneme tam rette yaralanan beş kişi has· 

hir intizam vefevkalade mükem· taneyi} kaldırılarak bulaşık 

me esnasında gösterdiği so
ğukkanlılık cidden her tür 
lü sitayişin fevkindedir. 

Işık söndiirme de-. 
nemesı 

mel bir netice ile sona er- yerler temizlenmiştir. 
miştir. Köprünün üzerine büyük Dün akşam ışık söndür-

Denemeyi bizzat Valimi· bir tahrıp bombası düşerek me denemesi de muvaffaki· 
zin riyasetindeki heyet idare köprüyü yıkmış ve karşı yetle neticelenmiştir. 

' ı tarafla mu··nakale V"" muha· Saat 18,40 ta tehlike etmiş ve bütün mınta:<a ar '-' b d 
d 

· bere kayıkl.ırla temin olun işaretini il İren top sesi üze-
gezilerek enemenın cereya- muşttır. rine derhal bütün ışıklar sön 
nı kontrol edilmiştir. müş, şehir baştan başa ka -

Saat 9 u 58 dakika geçe Bir bomba belediye bina ranlık içinde kalmıştır. 
atılan bir topla tehlike işare· sında y!uıgın çıkarmış ve İki dakika içindt· sokaklar 

ti verilmiş ve Süveydiyenin tak- meydanhğaJperil nevinden 
riben 40 mW kadar açıkla- zehirli bir bomba düşmüştür. tamamile boşalmış ve ,her · 

· · kes birer sığınağa iltica ey· 
rmda altı tayyarenin görün- itfaiye gurupları Belediye 

b 
lemiş bulunuyordu. 

d .. · ·· "la"n edilmiştir inasındaki yangını söndür ugu ı · Valimizle P rti müfettişi 
Tehlike işareti üz.erhden dükten sonra gazları temizle miz ve hükumet erkanı şeh-

.. d k'k den halk miş ve Halkevine düşE>n bom uç a ı a geçme b . . d k ri dolaşarak: tecrübeyi bizzat 
sığınaklara iltica etmiş ve ~ ıH:t~c~sın e çfı ~n yan~ın kontrol etmiş ve hiçbir y~r 

caddelerle, sokaklarda, mey· ı ~ı~~.1 ıt .~
1;.~ tara m an son- de tek bir ışığa bile rastlan 

danlarda memurlarla hakem uruTmuş url. . h" .. . mamıştır. 
· d b k b' t k ı ayyare erın şe ır uzenn· Ş h . .. . Id' .... heyetlerın en aş a ır e d . k d k- e rın uzerıne ge ıgı 

kişi bile görünmez olmuştur de 20 akıka ka·ı~r ~~tkul 1 farzolunan tayyarelerin at· 
Tehlikenin, ilanından yirmi t~n sonra çe 1 ıp gıttı e· tığı bombalarla Köprünü•' 
dakika sonra şehrin üzerine rı far~ol~~mt ştur. yıkıldığı ve Arif Bereketin 
geldiği farzolunan 3 bombar Du?ku ~-(. 1e!:1e bir saat evi11de yangın çıktığı görül-
dıman tayyaresi,şehrinmuhtelif 25 _dak3ıka surmulş bv.e saat müş ve itiaiye grupu dört 

... h . 11 ı 2 geçe atı an ır top· d k.k d · 
yerlerıne yangın, ta rıp ve I h\"k . "ğ' .1.. l a ı a a yangın yerme var· 
zehirli gaz bombaları atarak ate 1 enı_n geçtı 1 ı an o u mıştır. 
yirmi dakika soııra çekilmiş- narak şehı~d: normal hayat Tehlikenin geçtiği saat 
lerdir. Bu arada meydan avdet etmıştır. 19,8 de atılan ikinci topla 
karakoluna, Ziraat bankası Dene~e .. başt~n ~o~una ilan edilmiş ve şehirde nor· 
önüPe, Habibinncccar mey- ~a~iar buyuk bı.r .ıntız~m mal bayat avdet ~ylemiştir. 
danhğına, Affa'l caddesinde· ıçınde geçı•n ve ıtfa ye ~l~ Gündüz olduğu gibi, gece 
ki bir eve, Beledi}'eye,Köprü- yardım ekipleri vazifelermı denemesi de tam bir intizam· 
ye birer bomba isabet et· t~m ~ir disi?lin i~iııd~ hal\- la ve halkımızın olğunlu~u.n~ 
miştir. kıle ıfo etmışlerdır. gösteren memnuniyet vencı 

Mey,lan karakoluna dlişen Bilhassa halkımızın dc::ııe bir şekilde sona ermiştir. 
bomba, karakolda bulunan • ...,...~-.....~~....-....__. 

bir bekçiyi ağır surette ya- C H 
h 

• • Partisi 
ralamış ve bekçi der al has· 
taneye kaldırılmıştır.. Bom-
banın çıkardığı yangın, ci- p 

Kaza kongfesi bugün yapılacak 

vardaki dükkar.ların bir kıs· Cümhuriyet Halk arti· 

f · si nahiye kongrderi her ta 
mını yaktıktan sonra it aJ}e 

rafta sona 'ermiş bulunmak 
tart?ıfmdan söndürülmüştür. 

tadır. Dün de haber verdi· 
Bu esnade Habib"nneccar 

ğiıniz gibi, bugün kaza kon 
camii önündeki meydanlığa 

gresi toplannrclk dilekleri 

idare heyeti seçecektir. Kon 
~re bugün saat 10 da ismet 

paşa ilkokulunda yapılacak 
ve arzu eden bütün vatan 

daşlnr kongrede hazır bulu 
nabi leceklerdir. iki bomba düştüğü haber ve- k tespit edecek ve yeni aza 

ı ilmiş ve itfaiye ile tahlisiye lacı~!Dlm:aıiı!:::::::r~~====::::::::::::::ı:~:.;:s:ıl"'!l:I~~ ,.," ........ ~---..... 
grupları derhal oraya gide· Her tarafta kar ve 
rek yangın çıkan evde bu· 
lunan ev halkını me:-d~ven· 

' )erle balkondan aşağıya al
dıktan sonra yangını söndür-
müş ve meydanlıktaki ze· 

' hirli gazları temizlemiştir. 
Ayııi zamanda Affandaki 
bir eve gazlı bir bomba düş-
tüğü göı ülmüş ve hemen 
yetişen itfaiye grupu tara· 
fından evdeki yaralılar mer· 
divenlerle balkondan aşağıya 
ahııarak hastaneye gönde-

""'filmiştir. 
Ziraat bankası meydanlı-

fartına 
Karadenizde müthiş bir 

kar fırtanası hüküm sürmek· 
tedir. L>eniz kudur muş ve 
birçok gemıler limanlara sı 
ğınmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Romanya sahille· 
rinde birçok deniz kazaları 
olmuş ve bir vcıpur batmış
tır. Soğuk sıfırdan aşağı 
15 dereceye kadar düşmüş· 
tür. 

Diğer taraftan Basna ve 
Hersekte müthiş bir fırtaııa 

fv1aarif Vekili 
Diyarhakırda 

Diyarbakır 23 (a.a) 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü· 
cel dün trenle Malatyadan 
buraya gelmiş ve istasyonda 
hükumet, Parti Erkanı ile 
kalabalık bir kütle tarafından 
karşılanmıştır. Vekil bugün 
kültür müessese!erine ziyasel 
edecektir. 

başlamış ve bu yüzden müna 
kala\. durmuştur. Zarar 
çoktur. 

sayılıyor 
Çevirme hareketic•tamamile akim kaldı 
ve Ruslar bütün malzemelerini bıraka
rak cephe boyunca rücate başladılar. 
Rus erkanıharbiyesi bu vaziyet karşısın 
da harekatı durdul"mağa karar: vermiş 
Helsinki 23 A . A. - harptekiMaren meydan miıba 

Dünkü Rus taarruzunun tam rebesini andır4n bir meydan 
bir muvaffakiyetsizlikle neti· muharebesine benzemiştir. 
celenmesi, harbin mukadde· Finlandiyalılar, 'T'düşmının 
ratı üzerinde mühim bir te· yorğun düştüğünü görunce 
str yapacak ehemmiyetli bir derhal mukabil taaruza geç-

lladisedir. Ruslar bu mınta· miştir. Bu mukabil taarruz 
kada Finlandiya ordularım o kadar ani olmuşturki, Rus· 
çevirmek ve Finlandiyayı iki lar ~aşkın bir halde:kaçma· 
ye bölmek gayesini gütmek· ğa başlamışlardır. İşte bu 
te idiler. Bu çevirme hare· anda Rus Baş Kumandanhğı 
keti muvaffak olsaydı ve rücat emrini vermiş, fakat 
Finlandiya için telafisi müm askerler, şaşkınlıkla bir or· 
kün olmıyRn bir folaket ola manlığa sapmak gafletini 
caktı. Finlandiya erkanı har göstermi ... lerdir ki, tamamile 
biyesi çoktan beri böyle bir mayin barlasına: çevrilen bu 
hareketi beklediği için bütün ormanda Ruslar müthiş za • 
tedbirleri almış v~ · Finlandi- yiat vermişlerdir. Bir taraf. 
ya ordusuna toprağa yapışa tan Finlandiyahlaı ın kesif 
rak son nefere varıncaya bir mitralyöz ateşleri önün ·.' 
kadar yerleri ıamhafaza e tme de biçilen ve diğer taraft~n 
si emrolunmuştu . Bu mu· mayin tarlasına düşen Rus • 
harebede Fiulandiya askerle ların bu muharebedeki zayi· 
ri bütün hücumlara kuşı ko atı hesapsızdır. Ölü mikda
yarak ölüyor, fakat bir adım rının 25 bi11i ve yaralılarla 
gerilemiyordu. kayıpların da 35 bini buldu· 

Bu muharebe, Büyük "Sonu 2 incide ,, 

Fransız meclisi 
255 milya·r Franklık hurp 

tahsisatı kabul etti 
Finlandiyayı tebcil eden Daladye diyor 
ki: cölürnü esarete tercih eden bir millt:tin 
neler yapmağa kadir olduğunu gördük 
fakat kahram21nhğı alkışlamak kafi de-

ğil yardım ehnek lazımdır, 
Paris 23 A.A.- Fran- neler yapacağım Finlandi· 

sız Parlamentosu dün toplan ya bütün dünyaya ispat et
mış ve Milli wüdafaa masra nıiştir. Fakat kahramanlığı 
h olarak teklif edilen 255 alkışlamak kafi değil, yardım 
milyar Frangı ittifakla kabul etmek lizımdır.,, 
ve tasvib etmiştir. Bu tahsi- Daledye harbin başladı· 
satın kabulünden sonra kür- ğı tarihten itibaren 30 teş· 
süye gelen Başvekil Dalad· rinisaniye kadar Fransız za 

ye Meclise izahat vermiş yiatının karada 1136, deniz 
ve Finlandiyanın kahraman- de 260 ve havad&da 42 İn• 
ca müdafaasını tebcil eyle san kaybettiğini bildirmiş 
miş, tecavüze uğrıyan bu ve harp vaziyetini izah ede 
merd millete, Fransamn yar rek demiştir ki: 
dım vazifesini yaptığım, hiç "Biz, :t.amansız taarruzla 
te az olmıyan bu yardımm ra ve beyhude insan zayi· 
deva.n edeceğini söyl-:miş alma tarafdar değiliz Fransa 

ve sözlerine 
demiştir ki: 

kendi selameti ve dünya me 
devam ederek deniyetini muhafaza için hır 

bediyor.,, 
"Ölümü esarete tercih Nutuk şiddetli alkışlar 

eden kahraman bir milletin arasında bitmiştir. 
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Milli Şef 
Halkevlerine yeni 

direktifler verdi 
Ankara 23 (a a .) - Milli 

şef İnönü dün saat 11 d e 
Halkevi merkezini teşrif ede· 
rek, Halkevi danışma komi
tesinin içtimaı na riyaset et· 
mişler r ve Halkevlerinin 
bugüne kadar. olan mesais\ııi 
ve bu hususta kendilerine 
arzolunan istatistikleri, alman 

neticeleriayrı ayn te tkik ederek 
~eşgul olmuşlardır. Cümhur 
reisimiz, Halkevlerinin daha 

geniş ve faydalı şekillerde ,me
saısını hızlandırması ıçm 
çok kıymetli direktifler ver
dikten sonra Halkevinden 

' ayrılmışlardır. 

Halkevi 
1<.iitüphanesi 

Y eni:kitaplarla zen
ginleşti 

Halkevi kütüphanesi, ye· 
nidl!n getirilen kitaplarla zen 
ginleşmiştir. Kütüphaneden 
bütün vatandaşların istifade 
'sini temin maksadile herke
sin evine kitap götürmel'iine 
de müsaade edilmiştir. Bu -
nun için de çok pratik bir 
usul ittihaz olunmuştur : 
Evine kitap götürmek isti· 
yen her vatandaş, bunun mu 
kabilinde nüfus tezkeresini 
idare memuruna makbuz mu 
kabilinde teslim edecek ve 
kitap okuyup iade ettiği za
p;ı,an nüfus tezkeresini ala 
caktır. 

Bu usul sayesinde hem 
kitapların ziyaına meydan 
kalmıyacak ve hem de her
kes kütüphanenin kitapların -
dan istifade ederektir. 

Have güze il eşti 
Bir haftadan beri devam 

eden şiddetli yağmurlar dün 
sabah durmuş ve hava açıl
mıştır. Bununla beraber so 
vuğun şiddeti devam etmek 

i .te :ve termometre sabahları 
sıfrın üstünde iki dereceye 
kadar düşmektedir. 

10 aylık dış ticaret 
bilançomuz 

1938 yılı on aylık dış ti
caretimiz hakkında resmi ma 
,kamlardan verilen rakamla· 
ra gör~ on ayda 103,789, 
364 liralık ıhracat yapılmış 
ve buna mukabil 106,311,816 
liral~ mal ithal olmuştur. 

vÇ gemi daha battı 
Londra 22 A .A .- Bi

ri İtalyan ve ikisi İsveç ban 
dırallı üç gemi mayina çar-
parak batmışhr. 
Bir Alman vapuru da 

battı 
Londra 22 A.A.- · Le

tonyadaki Almanlardan 900 
kişiyi alarak Almanyaya 
gelmekte olan bir Alman 
vapuru, mayna çarparak için 
dekilerle beraber batmıştır. 

P"riste tehlike 
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ricata başladılar Açık' artllrma 
· h ld • j' A Hatay defterdarlığında 

Ruslar llan 
Başı 1 incide 

ğu tahmin olunmaktadır. 
sayızız zayıat pa asına e e ıı.anı Cisrihaditten bilitib 
ettikleri yerleri tcrkederek d 

Ruslar, Finlandiya Sefe· 
rinin bir askeri gezin ti ola
cağını tahmin etmişler ve 
bu suretle işe başlamışlar
dı. Fakat Finlandiyalıların 
gösterdiği kahramanca mu
kavemet\ Rusların hesabı. 

malt iist etmiştir. 

Rusların dün şimal cep
hesinde uğradıkları mağlu
biyet, Kızılordu için haki· 
ki bir felakettir. Ruslar 
kaçarken mühim miktarda 
malzeme ve harp mühimma
tı bırakmaktadırlar. 

Londra 23 A.A.- lngi· 
liz gazetelerinin emin bir 
kaynaktan aldıklc\rı haberle· 
re göre, Rus erkanı Har· 
biyesi , Finlandiyadaki ha
rekatı ilkbahara kadar tehir 
etmeğe karar vermiştir. 

Ktzılordu şimdiye kadar 
işgal ettiği yerleri muhafa 
za edecek ve ilkbaharda 
havalar düzelince tekrar 
harekata başlıyacaktır. 

Düşürülen tayya
rel~r • 

Helsinki 23 A. A. -
Havanın fevkalade güzelli · 
ğinden iı1tifade eden Rus · 
lar, dün Finlandiyanın he · 
men bütün şehirleri üzerine 
bombalar cstmışlardır. Bu 
bombardımanlara iştirak 
eden Rus tayyarelerinin sa
yısı 300 rreçmekte ·di. Düş
man Kızılhaç iıaretini taıı 

yan üç hastaneyi de bombar 
dıman etmiştir. 16 ölü 43 
yaralı vardır. 11 Rus tayya 
resi düşürülmüştür. 

Helsinki 23 A. A. 
neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, Kareli cephesinde, çok 
şiddetli bir topçu faaliyetini 
müteakip bütiın gün hücuma 
devam eden ve kütle halin· 
de Manerhayro hattını yar -
mak istiyen Kızılordu, Fin · 
landiyalıların mukavemeti 
karşısmda hiç bir muvaffa • 
kiyet elde edememiş ve ge· 
rek in:;anc:ı, gerek malzeme 
ce azim zayiat vermişlerdir. 
Dün cereyan eden bu muha 
rebelerde Rusların 17 tankı 
tahrip, iki top ve 20 mitral 
yözü zabtedilmiştir. Rus 
taarruzlarını kıraıı Finaandi· 
ya ordusu bütün cephe bo
yunca mukabil tarruza geçe· 
rek Rusları rücata icbar et· 
mişlerdir. Rus ordusu bütün 
cephe boyunca rüc.st etmiş 
(erdir. 

Verilen haberlere göre~ 
Finlandiya ordusuna, son 
günlerde müthiş soğuklar da 
yardım etmektedir. 

Soğuk sıfırın altında 30 
dereceye düşmüş ve Kızılor 
dunun nakliyatı durmuştur. 
Ruslar, kanlı mücadeleler ve 

Antakya icra memurlug· un Süveydiye hududuna ka a 
rücat etmektedirler. Mübala· dan: Ası nehri üzerindeki {umu 
ğasız olarak denilebilir ki, mevakii saydiyede :(1940 
Rus taarruzu akim kalmıştır. Bir alacağın temini istifa- k k d 

sı zımmında mahcuz olup senesi i inci anun ipti a 
Rus tebliği ne di- sından (1942) senesi birin 

paraya çevirilmesine karar kanun gayesine kadar ü 
yor ? verilen ve tamamına (2500) sene müdd~tle avlanacak 

Moskova 23 A. A. - Türk ~ lirası üç yeminli ehli balıkların saydiye resmi a 
Neşr"dilen bir harp tebliği- vukuf marifetlle kıymet tak- arttırma ile 29,12,939 'tarih 
ne göre, dün cephede dev- dir edilen Antakyanm ikinci de saat on altıda defterda 
riye ve keşif kolları müsa · mıntıkasında :ve Edhemiye l•k dairesinde satılacaktır. 
demesi olduğunu, Kareli de mahallesinden kain 4 numa- Talip olanların yevm 
şiddetli bir topçu düellosu ralı ve tahminen 720 metre mezkurdan evvel (20) lir 
vukua geldiğini, hava muha murabbaı genişliğinde bir (25) kun•ştan ibaret ilk t 
rebelerinde 10 Finlandiya minat akçasını mal sandığı 

kıta arsa 20,1,940 tarihine yatırarak müzayedeye iştir 
tayyaresinin düşürüldüğünü l t · ·· ·· · ras ayan cumar esı gunu sa etmeleri, şartnameyi görme 
bildirmektedir. at 9 dan 12 ye ka:lar. İcra ve fazla izahat almak ist 

Gönüllü kafileleri dairesinde birinci açık arttır yenlerin varidat müdürlüğ .. 
gidiyor ması yapılacaktır. ne müracaat . etmeleri ili 

Stokholm 23 A. A . - Arttırma takdir edilmiş o· olunur. 
Finlandiyada harp etmek lan kıymetin yüzde 75 ini İlan 
üzere her taraftan but .ıya bulduğu surette alıcı namına Maarif Müdürlüğünden 
gönüllüler gelmektedir. ihale yapılacağı aksi takdir 1 - Vilayetimiz ilkoku 
llk gönüllü kafileleri dün de son arttıranın taahhüdü ları için (35) atet siyasi Tii 
Finlandiyaya hare ket etmiş· baki kalmak şartile arttırma kiye hartası, (35) adet fiziki 
lerdir. 15 gün müddetle temdid 0 _ Türkiye hartası, (10) takı 

Fin Başkumanda- lunarak 5,2,940 tarihine ras beş kıta siyasi hartası, (l 

nınln nutku l 
. .. .. . takım beş kıta fiziki harta 

ayan cumartesı gunu aynı (2) adet niam<'lu buhar nı 
Helsinki 23 A. A. - - saatta dairede yapılacak ikin kinası, (14) adet, adese, (1 

Finlandiya Baıkumandanı or ci arttırmasında dahi yukar· adet pusula, (9) adet küçii 
duya ve Finlandiyalılara hi- da yazılı bedel elde edilmediğ madeni terazi, (9) kutu gro 
ta ben söylediği bir nutukta surette satış 2280 sayılı ka· ve eczası, (9) ,adet, ispirt 
demiştir ki : " Y abanl:ı nunun ahkamma tevfikan lambası, (4) adet mücesse 
memleketle rden müessir yar· geri bırakılacaktır. kürre, (5)adet Gravzant ha 
dualar gördük. Bütün millet S . 'l d. kası, (14) adet tasviye ruh 

atış peşm para 1 e ır. (30) adet termometre, (1) 
ler için en aziz şey olan İs· Arttırmaya girmek istiyenl~r det baskül, (16) adet vücu 
tiklal ve addlet için harbe· gayri menkule mukadder beşer, "Erkek,, (16) .ı:ı de 
diyoruz. Muvaffakiyetimiz, kıyın etin yüzde yedibuçugu vücudu beşer, .. Kadın,, (1 
düşmanın zahndan değil, nisbdinde pey akçası ver- adet mücessem vücudu beş 
kendi memleketini müdafaa· meleri veya uluı.al bir ban· (2) adet mücessem küre, ( 
ya azmeden kahraman bir kanın teminat mektubunu adet mühsap, (1) adet şe 
milletin sebatındandır . Bü· ibrazı lazımdır. manzumesi, (2) adet bar 
tün dünya bunu bildiği için Hakları tapu siçilile sa· metre satın alınacaktır. 
bize yardım ediyor. ,, bit olmayan ipotekli alacak· 2 - Yukarıda yazılı d 

aletlerinin muhammen be 
Kayıp şahadetname lılar diğer alacaklılarm ve ir- li (998) liradır . 

tifak hak sahiplerinin bu hak 3 D ı 1 • tt 
937 --938 ders yılında - ers a et erı ar ı 

lan ve hususile faiz ve mas ma've eksiltme kanununun 
Kilis orta okulundan aldığım rafa dair iddialarını ilan ta- dei mahsusuna tevfikan (2 
şahaddnameyi kaybettim.Ye rihinden itibaren 20 gün zar gün .. müddetleLaçık eksilt 
nisini alacağımdan eskisinin fında Antakya icra dairesi- ~e konulmuştur . 
hükmü olmadığını ilan ede- ne bildirmeleri ve bildirme· 4 - lhale 28.1'l,939 t 
rım. Fethi diği takdirde satış bedelinin rihinde saat onda Vilay 
Müze inşaatı p.tylaşmasından hariç kalır-; mahamındA müteşekkil vi 

yet daimi encümeninde ya 
Halay tarihi eserlerini lar. lacaktır. 
koruma heyetinden (Gayri men kul ün 5 - Tıdipl~rin muha 

evsafı) men kıymetinin yüzde y 
1 - Antakya müzesinin buçuk: tutarını maliye ve:ı 

ikinci paviyon çatı tarasları Antakyanın ikinci mınta· sine yatırıp makbuz alıJJ 
f it ·1 t ·d· · k kasında ve Edhemiye mahal mn as a ı e ecrı ı, çın o ları ve o gün encümene 

derelerin sökülüp yeniden lesinde kain 720 metre mu- bıız iare etmeleri . 
yapılmasl, çinko kaplanması rabbaı genişliginde cüneyne 6 -- Ders aletleri şa 
Pergole üzerinin asfaltı ve iken halen arasa belindedir. namesi her gün maarif J1l 

saire işi 20,12,9~9 tarihin- Kendisine ihale o.olunan düdüğünde görülebilir. 
den i~ibaren arttırma ve ek· kisme derhal veya verilen İl,., 

mehil hitamında parayı ver· aa 
siltme kanununun meddei mezse ihale kararı fesholu· Antakya Sulh Hukuk M 
mahsusuna tevfikan 20 gün narak kendisinden evvel en; kemt!siııclen: 
müddetle açık eksiltmeye ko yüksek teklifde bulunan kim Salihiye mcıhallesinden J 
nulmuştur. seye arzetmiş olduğu bedel-. zef ile ayni mah aileden 

2 - ihale 10 lkinciki- ! .. almağa razı olursa ona kup Dövik oğulları Abdu 
nun 1940 günü saat 15 de b 1 l5 Alber Edvar, Aleksan 

olmazsa veya u unmazsa Leyla, Behiye; Aleksand 
Vilayat makamında içtima ·· "dd ~1 t k ttır gun mu e~ e e rar ar - Halide, Reşal ve iris, Mo 
edecek olan Hatay tarihi e- k l tt maya çı arı ıp en son ar 1• arasındaki taksim davası 
serlerini koruma heyeti tara k ı lk' 

ranın üzerinde bıra ı ır. ı cereyan eden muhakemesi 
fından yapılacaktır. d k. f k 

ihale arasın a. 1 •.~ ve geç Müddeialevhlerin ikamet 
3 - Keıif bedeli (2469) m~ş g~nl~r ~çın yuzde be~ ları meçhul olduğundan i 

lira 62 kuruştur. faız hısap edılerek ayrıca .huk nen tebligat icrasına ka 
4 - ihaleye iştirak etmek me hacet kalmaksızın daıre verilerek muhakeme günü 

----------- ·stiyenlerin bedeli muh:ammene mizce resen tahsil olunur. 16.1,940 tarih sAlı günü 

Al d nin yuzde yedi buçuk nisbe Gayri menkulün teraküm etmiş at 9 da icra edileceğin manga a tindeki teminatı muvak. •• .ıte- vergisi v~ rüsumu delaliyesi ve muayyen günde mahkeme 

işareti üthiş bir tren kazas 
yi Maliyeye yatırıp makbuz bilcümle tapu masrafları ah- gelm~di.kleri_ ve v:kilde 
almaları ve ihale günl& bu cıya aittir. Daha fazla malu dermedıklerı tak~ar de ~ 
makbuzla açık eksiltmeye mat almak isteyenler 1 O 1 9 larında gıyaben ıcra ed~~· Paris 23 A.A.- Dün Berlin 23 (a.a. - İki tren 

aktam saat sekizi 40 dakika birbirile çarpışmıştır. Bu ka
geçe bir tt!bliice işareti ve za neticesinde 70 ölü ve 
rilmiş ve bu hal saat lOu ' yüzlerce yarala vardır. Yara-
20 dakika geçinciye kadar lıların kati sayısı henüz belli 
~evam e!Jnittir! dctildir. 

iştirak eylemeldri. tarihinden itibaren daire~i~ c\e ğinden ilanen tebliğ ed!,_ 

5 - İşbu tercit ameliye· açık bulundurulacak 939,1528 Günüzde 
sino ait fenni şartname her sayılı dosyadaki şartnameye Bugün ve bu Akşa111 
gün Maarif müdürlütünde müracaatla icab7~en malu· orkusuz Ad 
ıörülebilir. matı a~açaldarı ılin olunur. 


