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Büyük Türk ·Milleti ıH q.tay milli gardım 
1 komitesi Her şeyde olduğu gibi, bu 

f elllketi de önliyecektir Dün teŞ,ek:(<.ül etti ve derlıal 
f aul.igete geçti 

Felaketzedelere gardım için şehirlerimiz ilk yardım olarak bir saat içinde topla· 
nan P.ara Kızılaya gönderildi birbir/erile müsabakaya glrdiler 

F "!laket mıntakalarından gelen haberler çok fecidir- Zara'da 
1000 ev yıkılmış ve 1500 vatandaş ankaz altında kalmıştır-Maddi 
zarar tahminlerin fevkindedir- Mebuslarımız ilk vardım olmak 
üzere 20 bin lira verdiler- Yurdun her tarafındaiı felaketzede-

Memu~lar maaşlarının n1üzcle 
onunu'felaketzedele:re teıkettiler • Milli felaket, diğer ·yurt~ re başlı yacağız. 

lere yardım gelmektedir parçalarUlda olduğu gibi Memurlarımız dün Valimi
Hataydada dP.rin bir teessür zin riyasetinde bir toplanb 
doğurmuştur. Felaketzede yaparak f lilfetıe<Je)er için 
kardeşlerimize· yardım ıçın maaşlarhlın yüzde ,pnunu 
dün teşekkül eden "milli yar· terketmeğe .karar v~rmişler· 
dım komitesi,, derhal faaliye dir. Teberrü edilen bu yüıde 

ZONGULDAKLILAR BİR GÜNDE35 BİN LİRA GÖNDERDİLFR 
Felaket ha kkır. da dün sa

bahtan itibaren a1d ığımız mü 
teromim malumatı sırasile 
bildiriyoruz: 

Zelzele Sivasta 13 · defa 
hissedilmiş ve iki ev yıkıl· 
mıştır. Bazı mekteplerin du 
varları çatlamış olduğundan 
bütün mektepler tatil olun
muştur. 

Burada nüfus zayiatı yok 
tur. Sivas Belediyesi, ekm~k 
siz kalan Erzincan felaketze 
delerine günde 2500 kilo ek 
mek göndermektedir. 

Amasyada 30 saniye sü· 
ren bir zelzele oldukça tah
ribat yapmış, Milli abideleri 

1 mizden olan bir çok camiler 
harab olmuş, minareler yı· ı 
kılmıştır. Şehrin belli başlı 
binalarından hastane, hüku· 
met konağı mühim surette 
hasara uğramış, 300 kadar 
ahşap ev esaslı surette ha· 
rab olmuştur. 

Çorumda zelzele olduk
ça şiddetli olmuş ve bazı ev 

ler yıkılmışlır.Ni: fus zayiatı yok 

1 tur. En mühim felaket Ordu 
da olmuştur. 

Buradaki ~hastane, hüku
met konağı, müesseseler, ya 
kısmen veyahut kfunilen ha· 
rab olmuştur. 

Köylerden henüz haber 
; ~elmediği için hasar d~reces 
t hakkında malumat yoktur. 

H~kumet ve Kızılay her 
tarafta felaketzede vatandaşla 
rın imdadına koş.nakta ve a· 
çıkta kalan ve atandaşlara 
çadır, elbise, batanya,yemek 
ve para göndermektedir. Er
zincana yeniderı 10 bin lira 
yollanmış, Orduya da yani· 
d~n 2 bin lira daha görıJer 
mıştir. 

Evleri harab olan vatan 
daşların, trenlerle başka şe· 
hirlere na~li çarel~ri . düşü I 

nülmektedır. insan zayıahnın 
mikdarı henüz kati surette 
belli değildir. 

Zelzele felaketi dolayısi
le sıhhat ve içtimai muave· 
net Vekili Doktor Hulusi 
Alataş ile, Dah'liye Vekili 
Faik Öztrak bu sabah husu 
si trenle zelzele mıntakasına 
hareket etmiş ve istasyonda 

Başvekil ve Vekillerle Me- tır. Bir ölü vardır. 
buslar tarafından uğurlanmış-1 Giresun mıntakasında hasar 
lardır. fazladır, fakat henüz tesbit 

Ankarada felaketzede· edilememiştir· 
J • • d' ı k .. · Erzincanda yıkılmayan 

te geçerek ilk toplanhsını on takriben ~ altı bin Qra, tUt• 
Halkevinde yapmış ve teber· maktadır. er ıçm yar ım top ama u- b' k l 'b'd' Ş h' 

zere hummalı bir hazırlık ına a ~amış gı ~ ~r · Öe .1.r 
b ·I t B "f' h Ik f an kaz halı ne gf"lmıştır. lu· 

rüleri kabule başlamıştır. Memurtarım1zın g.ös~er• 
Dün komiteye müracaat ede· diği bu yük~ek .J şefkat ve ali· 
rek yardımda bulunan vatan· kaya candan , teşek~ür eder 
daşların sayısı bir saat için· ve kendilerjni • teb~ik _ ed~iı. 

~aş aımş ır · . ~ un. ~ ' e- lerin sayısı fazla olduğu anla· 
laketze~eler ıçı ·1 hıç~ır yar· şılmaktadır.Kurtuma ameliyesi 
dımı esırgememektedır. devam etmektedir. 

Ank<trada yardım seven· Ankara Mülkiye mektebi 
ler cemiyeti dün toplanmış talebesi aralarında topladık· 

de mühim bir yekun tutmuş Diğer taraftan . mülhantta 

ve yardım teşkilatını kur- ları 1000 lirayı yardım ko· 
muştur. mitesine yatırmış ve zelzele 

ve yardımlıtrın mikdarı da ianeler ~OP.lamağa bat·! 
1000 liraya~ baliğ olmuştur. lanmış ve faaliyete g'~çilmiftir. 

Büyük Millet Meclisi Rei sahasında bilfiil çalışmağa ha-
ilk yardım olmak üzere top· Yılbaşı baJosu,l~· 
lanan bu para derhal Kızılay ·ı ,ı•ı,1· 

zır olduklarını bildirmişlerdir. 
:ıinin Başkanhğında teşekkül Zonguldakta yapılan bir merkezine gönder.ilecoktir. Cl e~Jt.HI 

Kızılay ve Çocuk Esirıe· eden yardım komitesi dün sa· toplantıda ilk yardım olarak 
bah ilk toplantısını yapmış 35bin lira toplanmış ve derhal 
ve ilk müstacel yardLm ol- milli yardım komitesinin em
nıak uz ere mebuslarımız rine verilmiştir. Yurdun her 

tarafından para ve eşya yar· 
namına yirmi bin lira kızılay dımı devam etmektedir. 

Tabiatin acı d~rbesile fela 
kete uğrayan ve çırılçıplak 
aç bir haldt1 yardım bekliyen 
kan kardaşlaramızın yardımı 
na başlamak · için halkımızın 
gösterdiği bu' çok sıcak şef· 
kat ve derin alakaları şük· 
ranla karşılarız. 

Cemiyetine yatırılmıştır. Yur Baş Vekil Refik Saydam 
dun her tarafında derhal te- Valilere gönderdiği emirde, 
şekkül eden yardım komite- Ziraat bankalarının Valilerin 
leri faaliyete g~çmiş ve Kızı emrine verildiğini, müstacel 
laya talgraf havalel~rile ilk yardımlar için bankalardan 
toplanan yardımlar gelmeğe lüzumu mikdar para alınma· 

'Felaketzedelere · .yardımda 
bulunan vatandaşların isim· 
lerini yarından itibaren neş başlamıştır. Ayrıca yiyecek, sını bildirmiştir . 

içecek ve geyecek yardımla- .,. 
rı da gelmektedir. 

Şehirlerimiz felaketzede 
vatandaşlara yardım için bir 
birile müsabakaya girişmiş 
vaziy~ttedir. 

* •• 
Felake:te dair gel en mü· 

temmim haberler çok acıdır. 
Zelzele mıntakasında binler
ce vatandaşın öldüğü ve 
maddi zararın, çok büyük ol 
duğu anlaşılmaktadır. Ge
len haberleri sırasile aşağıya 
koyuyoruz. 

Sivasta 200 yaralı Vl\rdır. 
12 ev harap olmuştur. 

Bayburtta 16 ölü vardır 
76 ev yıkılmıştır. 

En büyük felaketin Zara 
kazasında olduğu anlaşılmak 
tadır. Bu k: zamızdaki 1000 
ev kamilen yıkılmış ve maa 
lesef 1500 kişi ölmüştür . Ka 
saba ba~tan başa ve tüyler 
ürpertici bir harabe hılline 
gelmiş bulunmaktatır. 

Su şehrinde ölülerin sayı· 
sı 150 yi bulmuş ve 50 ev 
yıkılmıştır. 

Şarkışlada hasar çoktur. 
Fakat ölülerin sayısı tesbit 
edilememiştir. 

Trabzonda 7 ev yıkılmıı· 

--~- -

Milli Şef'in 
Erzincan ?ıalisine telgrafı 

Ankara 28 A. A. - Elazığda bulunmakta olan 
Milli Şefimiz İnönü, zelzf'=le felakdti münaseb~tile Er· 
zincan valisine şu telgrafı çekmişlerdir : 
" Erzincanın uğradıgı felaketten pek müteessir olan 
bütün millet, Erzincanlılarla yakından alakadardır. 
Cümhuriyet hükumeti, felaketzP.delerin ıztırabım din· 
dirmek için bütün teşkilatile harekete geçmiştir. 

En ziyade ıztırabımızı mucip Cilan şey acıkh nü • 
fus zayiatadır. Maddi zararları memleketimiz telafi 
edecek ve bugünkü ankazdan yeni bir mamure mey· 
dan çıkaracaktır 

F elal<et karşısında bütün devlet memurlarının fe • 
dakarlıklarile millete imtisal nümunesi olmasını 
bekliyorum. Ağır felakete karşı sükunet muhafaza 
edilmeli ve milletimizin Erzinranla alakadar olduğu 
hıılkça bilinmelidir. 

Milli Şef Dil}arbakırda 
Elazığda yağan kara rağmen çarşıla&rı 

yaya olarak dolaştılar 
Elazığ 28 A. A. - Ge· 

ceyi hususi trenlerinde geçi 
reı1 Milli ŞC":f saat 9 da şt:h 
re çıktılar ve caddeleri dol 
duran halk tarafıo4an son · 
suı tezahüratla karşılandılar 

Milli Şef, kar yağmasına 
rağmen, çarşının başından 
itibaren yaya olarak dolaş · 
mış ve Kız Enstitüsünü ziya 
ret ederek bir. saattan fazla 
kalmıştır. 

Cümburr.eisimiı saat 14 

me kurumları menfıatine 
yılbaşında bir balo veı:ilme· 
si mu~arrerdi. f. a~at .~ili fe 
laket karşmında balo ~~mi
tesi toP.lana~ak .. ~a\o~an yaz 
geçmişler ve .. satılan 1 bile~e· 
rin bededelini. ~illi ~ardım 
komitesi emrine yermifler • 
dir. 
GÜNDÜZ SINEMASININ 
BiR GÜN~ÜK HAS1LATI 

Gündüz sine.,ıası' bir ıün 
lük hasilatını felaketzedelere 
terketmiştir. Bugün ötle
den sonra Bayanlara, aktam 
6 ve 8,30 da umuma olmak 
üzere gösterilecek filmlerin 
hasilitı sinema idaresi .tara• 
fından felaketzedelere terk 
edilmiştir. 

Surıgi"lftl 
Yiyecek ve giyecek 

ı. 

i f~a~l~uı 
Şam - Gıda ~maddele· 

riyle, ipekli ve pamuklu. men 
aucat fhtları, yükselmekte 
devanı ediyor. Şekerin kilosu 
26.._.27 kuruş araİındadır. 
Pamuk mensücat yeniden 
yüzde on nisbetinde yüksel
miştir. İpek fiatları mü tema• 
diyen yükselmektedir. Mer· 
cimek, F rarısa ve ı logiltere· 
den fazla talep oldiığu içina 
üç mialine yübelmiflir. 
s s; t2,pag ız 
te yiyar~Kıra , na~~et bu· 

. yu~muşlardır. 
Diyarbakır 28 A. A. -

Milli Şef lnönünü hamil olan 
hususi tren bu -akşam saat 
20,30 da Diyarbakıra muva 
salat ctmiıtir. .. - . . 
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6 liman inşa edilecek 
Bunun için 30 milyon lira tahsisat 

konuy(Jr 

VENIGON ... 
ıa 52 !Z ::C: 

\ Açık arttırma Posla nakligaf munakasası~ 
ilanı Hatay P. T. T. Müdürlüğünden : 
. . .. . Antakya -Süvey dyeldokunurncürüm ve bahusus ağıt 

Antakya ıcra memurluguudan. hapis veya oderece de cezEı 

Ankara - Nafıa Vekale guldak, İskenderun. Eregli, 
ti tarafından hazırlanmış o· Trabzon, İnebolu limanları · 
lan limanlar kanunu proıesı nın inşasını istihdaf etmekte 

~son şeklini almıştır. Önü - ve bu inşa için gelecek se
müzdeki günlerde büyük neler bütçesin~ 30milyon lira 
Millet Mt:clisine sevk edil · ı taahhüt icrası için Nafıa Veka 
mek üzere proje Baş\'ekale· letine salahiyet vermektedir. 
te gönderilmiştir. Proje Zon 

Bir alacağın temini istifası arasında . tt" k b" f""l ·1 
d 1 1 

yı ıcap e ırece ır 11 • ı e 
zımnın a ma ıcuz n up para Antakya ile Süveydiye hkA b l d kl . . . ma um u unma ı arına ve 
ya çevrılmesıne karar verı· posta merkezi arasında haf· d · "k "d ı •t• t 
l 

·· · ı· ereceı ı h ar arına ı ıma 
en ve tamamına uç yem ın ı tada üç defa gidip gı·lmek l ı d ld ki d 
hı. k f ' f t• ı (300} o unur ta1-.ım an o u arına a 

Atatürk'ün Anka

raya ayak bashğ. 

gu~ 

e .. ı v~ u marı. e 1 e . şarti1e posta nakliyatı sürü • ir vesikalar göstermeleri okur 
Turk lırası t~kd_ır edılen An cülü]'ü 21,12,939 tarihinde yazar olmayanlarında noterden 
takyanm beşıncı mıntakasın- açık eksiltmeye konmuştur. musaddak bir vekaletni:me 
d~ kain (508) numaralı dük- Eksiltme 5,1,940 tarihine ile okur yazar birer vekil 
kanın temamı açık arttırma- müsadif cuma günü saat 15 bulundurmaları" lazımdır Pa-

h 
~ . 

Bir fef kik ya konulmuş ul~~masına te posta ve telgraf müdüri · zarlığa iştirak etmek ve:şart 
mebni 12,1,94? ~arıhıne ras yeti binasında yapılacaktır. nameyi görmek ~isteyenlerin 

Heye fi mi z la yan cuma gun_u saat ~ ?e~ Mutaahit kati teminattan ''.baş yukarda yazılı v~saik ve mu 
12 ye kadar daırede bı rın cı ka arttırma. eksiltme ve iha vakkat tem inatlarile birlikte 

Ankara 28 A. A. - E· 
bedi Şef Atatürk'ün Ankara 

Mısıra vardı açık arttırmaS\ yapılac1khr. le kanunun ( 17 inci madde her gün saat 81denr 12 ye 
Kahire 28 - Mısırdaki Art•ırm~ ta~dir edilmiş_ o~ sindeki esaslar dairesinde ) kadar v: 13,5 den 17 ,5 ğa 

su tesisatı ve kanallar hak· lan kıyınetııı yuzde 75 ıru 500 yüz liralık bir kefalet te kadar~ postaEve telgraf müdi 
kında tetkikatta bulunmak bulduğu surette ahcı namına verecektir. Aylık muhammen riyetinde müteşekkillkomisyo 
üzere bir Tfö k heyeti dün ihalesi yapılacağı aksi takdir bedel 20 lira ve muvakkat na müracaat etmeleri• ilan 

, ya ilk defa nyak bastığı gü· 
nün 20 nci yıldönümü olem 
dün, vali Nevzat Tandoğa · 
nın riyasetin< le bir heyet 
Etnografya müzesine gide • 
rek Ebedi Şı•f'in mukaddes 

buraya gelmi~tir. de son arttır anın taahhüdü teminat 18 liradır·. lsteklile· olunur. ~ 
Yeni nakil ve tayinler baki kalmak şartile arttırma rin iyi huy sahibi oldukta. Antakya _ Rey-

T apu sicil müdürlüğü 15 gün müddetle temdit olu rına namus ve haysiyete do· h d 
narak 27 1 940 tarihine ras· anye arasın a 

fen memurluğuna kadastro ' ' kunur cürüm ve bahusus ağır ~huzurunda e~ilmiş ve muvak 
. ka~kabre biı· çelenk koymuş 

tur. 

laıan cumartesı günu ayni 
mektebi mezunlarından Hil- saatte dairede yapılacak hapis vr:ya o del'ecede ceza 
mi Tevfik Eröz, Hassa icra ikinci arttırmasında yı irap ettirecek bir fiil ile 
memurluğuna Çankırı icra dahi yukarda yazılı bedel mahkum bulunmadıklarına: 

Suriye ile Po::ıta muamele 
si yapıldığı takdirde seferle 
ri Hamam mevkiine kadar 
uzatılmak kaydile, Antakya, 

• 

Maarif Vekili A
danadan geçti 
Adana 28 A. A. - Ha 

taydan gelmekte olan Maa
rif Ve kili Hasan Ali Yücel 
dün sahah buraya gelmiş 
ve istasyonda Vali ve hü -
kümet erkan ile Paı ti ve 
halk mümessilleri tarafından 
karşılanmıştır. Vekil istasyon 

da bir müddet kalarak me· 
murlarla görüştükten sonra 
şehre inmeden doğruca Y~; 
luna devam etmiştir. 

memuru muavini Osman Gür, elde edilmediği surette satış ve derecei iktidarlarına iti· 
Hassa orman mesaha me- 2280 sayı kanuna ahkamınA mad olunur takımdan olduk 
murluğuna Burdur eski or• tevfikan geri bırakılacakhr · larına dair vesikalar göster· 
man mesaha memuru İbra· Satış peşin para iledir. meleri, okur yazar olmıyan· 
him Suına,ilk tedrisat müfet· Arttırmaya girmek istiy~n larm da noterden musaddak 
tişliğine İstanbul ilk tedrisat ler gayri menkulP. mukadder bir vekaletname ile okur ya 
müfettişi Salih Zeki Bay Ül· kıymetin yüzde yedi buçu~u zar birer vekil bulundurma 
gen, Antakya Erkeıc Lisesi nisbetinde pey akçası verme ları lazımdır . Pazarlığa işti· 
Yurtbilgisi yayöğretmenligv ine leri veya ulusal bir bankanın k . rak etme ve ~artnameyı 
Erkek L i s e s i Fran- teminat mektubunu ibrazı görmek istiyenlerin yukarı~ 
sızça yar ögv retmeni Hik- lazımdır. 

H ki 
· ·1·1 b" da yazılı vesaikve muvakkat 

met Halil Aysoy, Kız Lisesi a arı tapu sıcı ı e sa ıt 
katip ve hesap memurluS?-u- olmıyan ipotekli alacaklılar teminatlarile birlikte hergün 
na emniyet memurlarından diğer alakadarların ve irti- saat 8 den 12 ye kadar ve 
Celal Huı.kar nakil ve tayin fak hak sahiplerinin bu hak 13,30 dan 17.S ğa kadar&. 

R~yhaniye posta merkezi,arasıll 
da haftada yedi gün gidip gel 

• mek ş:trtile posta ne1<liyatı 
sürücüliiğü 21, 12,939 tarlhin 
de açık eksiltmeye konulmu 
tur. Eksiltme 5,1,940 tarihi· 
ne müsadıf cuma günü saat 
15 d e posta ve telgraf mü· 
diriyeti binasın.Ja yapılacak
tır. Müteahhit kati teminattaı> 
.başka arttırma ve eksiltme :[ 
ve ihale kanununun 17iııci ma& 
desindeki esaslar dairesinde 
(SOO.:liralık idari ikefalette 
verecektir. aylık muhammen 
bedel (105 lira muvakkat te 
minat(94,51iradır, isteklilerin 
iyi huy sahibi loldukl<trına 
namus ve haysiyete dokunu 
cürüm ve bahusus ağır hapis 
veya o d~recede cezayı icap 
ettirecek bir fiil ile mahhum 
bulunmadıklarına ve dert'ced 

1 

Tohumluk tevzii 
devam ediyor 

Şehrimiz Ziraat Bankası 
muhtaç çiftçi ve köylüye to· 
humluk buğday tevziine de· 
vam e.!iyor. Dün ve bugün 
Ordu kazası çiftçilerine buğ 
day dağıtılmıştır. 

Otontobil kazası 
Evvelki akşam saatlO rad 

delerinde hususi otomobilile 
evine d ö n m e k t e 
olan İnayet Rasım, Saray 
caddesinden geçerek~ ansızın 
önüne çıkan _bir seyyar satı 
cıyı çiğnememek: için oto-~ 
mobili yan tarafa almış ve 
telefon ,direğine lçarpmıştır. 
Utomobil hasara uğramış 

ve.kendisi de' yüzünden yara 
lanmıştır . 

edilmi~lerdir. ları ve hususile faiz ve ma Posta telgraf müdüriyet\nde 
sarife dair iddialaruıı ilan müteşekkil komisyona müra 

Kayıp şahadetname tarihinden itibaren 20 gün caat etmeleri ilan olunur. 
338 senesinde Antakya zarfında Antakya icra daire Antaky - Yayla-

Rüştiyesinden almış oldu~um sine bildirmeleri ve bildiril· d d 
b d ag"' arasın a 

şahadetnameyi kaybe\tim. mediği takdirde satış e e· 
d h 

. Antakya ile Yayladağı pos 
Yenisini alacağımdan eskisi· linin payhşmasm an arıç 

k ı l ta merkezi arasında yevmi 
nin hükmü olmadığını ilan a ır ar. 
ederim. Hüseyin Miski Antakyanın beşinci mın= gidip gelmc::k şartile posta nakli 
-----------ı takasında ve Uzun çarşıda yatı sürücülüğül2,12,939tari-

İlan Mestçi oğullarından Şükrü· hinde açık eksiltmeye konulmuş 

1- 1-940 dan mayıs940 
sorıuna kadar icarları açık 
arttırmaya konulan vakıf ga y 
ri menkullerinin' mevkilerini 
gösterir liste vakıflar idare· 
si koridorile memleketin 
muhtelif mahallelerine asıl· 
mıştır. ihale 6 - 1 - 940 cu· 

ma günü saat 14 te yapıla
caktır. İstekliler in vakıflar 
idaresine müracaatları ilan 
olunur. 

nün 175 kuruş aylıkla icarın tu. eksiltme 5 ,1,940 tarihine 
da bulunduğu ve tahminen müs.ıdıf cuma günü saat 15de 
3 veya 4 metre murabbaı posta ve telgraf müdiriyeti 
g~nişliginde eski tarzda ya- binasında yapılacaktır. Mü ta· 
pılmıştır · ahhit kati teminattan başka 

Kendisine ih alt: olunan arttırma eksiltme ve iha 
kimse derhal veya verilen 
mehil hitamında parayı ver· le kanununun 17 inci mad· 
mezse ihale ihale kararı fes- desindeki esaslar dairesinde 
holunarak kendisinden evvel (500 liralık bir kafalette ve
en yüksek teklifde bulunan t recektir. Aylık muhammen 

iktidarlarına itimat olunur 
takımdan olduk) arına dair 
vesika!ar göstermelnri, okur 
yazar olmayanlarından noter· 
den musaddak bir vekaletnan 
ile okur yazar birer vekil 
bulundurmaları lazımdır. 
Pazarlığa iştirak etmt-k ve 
şartnameyi görmek isteyen~ 
lerin yukarıda yazılı vesaik 

ve muvakkat teıninatlarile birr 
te herg ünraat 8 den 12 ye 
kadar ve 13,5 ta 17 ,5, ğa 
kadar posta ve telgraf mü kimseye arzf'!tmiş olduğu oedd bedel) (108 lira ve muvakkat 

le almağa razı olursa ona teminat (97 lira 20 kuruş)tur. diriyetinde müteşekkil ko Ol 

yona müracaatları ilan olu Kaçak rakı satarken tarken yakalanmış ve rakılar olmazsa veya bulunmazsa lsteklilerin iyi huy sahibi 

1 h 15 gün müddetle tekrar art ld ki l · t 
Orhaniye mahallesinde müsadere ediler~k n isar· tırmetya çıkarılıp en son art· 1o•-u-~ar•ı•ıı•a•n•a•m•u•s•v•e-•.ay•s•ıy•e-eimn•u•r•. --·~------

oturan Hamit oğlu Ahıned lar idaresine teslim edilmiş· tının üzerinde bırakılır. iki M.. . t Elektrik cereyanı 
ile arkadaşı Mehmed oğlu tir. Suçlular da haklarında ihale arasındaki fark ve UZe lnŞQ Q l Hatay elektrik idaresinden 
Necip, lbrahim ismindt- biri tutulan zabıtarile birlikte geçmiş günler için yüzde Hatay tarihi eserlerini Mazot fiatlarmın fevks 
sıne 18 kilo kaçak rakı sa Adliyeye sevk edilmişlerdir. beş faiz hisap edilerek ay· koruma heyetinden iade yükselmesi ve gündü 
cıaı.aM••111·11w•s•r----------------•ı rıca hükme hacet kalmaksı· elektrik sarfiyatmm pek a Tesadüf zın dairemizce resen tf\hsil 1 - Antakya müzesinin olup buna tekabül l"'tmeme 

olunur. ikinci paviyon çatı taraslan si dolayısile 1 - 1- 940 p3 -
Bir sazın tellerindl!Q çıkan nağmeler gibi Gayri menkulün teraküm nın asfalt ile tecridi, ı;inko zartesi gününden itibare 
Durmadan her zerreden fışkırıyor b\n elem et'miş vergisi ve rusumu del derderin sökülüp yeniden her gün sabahları saat 6da 
Ruhumdan kopup gelen hicranh feryadıarı laliyesi ve bilcümle tapu mas yapılması, çinko kaplanması 12 ye kadar cereyanın ke 

d k l 
Pergole .uzerinin asfaltı ve leceği ilan olunur. 

Yazmağa kadir değil dünya a hıçoir a em rafları alıcıya aittir. Daha 20 12 9?9 

K d d k b
·1 . . . . l 1 k saire işi ' ' . ı tarihin- lira 62 kuruştur. 

a er ne eme ı mem ınan ıster ınanına fazla ma umat ·' ma istiyen den itibaren arttırma ve ek· 
Kaderin hükümleri oluyor tesadüfen ler 2,1,940 tarihinden itiba· siltme kanununun meddei 

4 
- ihaleye iştirak etll1 

b 
ren dairede. açık bulunduru- h istiyenlerin uedeli muhamm 

Tesadüfen o zeııgin en fakir oluyorum ma susuna tevfikan 20 gün nin yuzd .. yedi buçuk 111·s 

d k k b k k Jacak 939.1694 s:ıyılı dosya .. dd 1 k k ı k " 
Tesa üfen o yü ·se en alça alıyorum sına müracaatla icabeden mu ete açı e si tmeye o tindeki teminatı mu,•akkat 
Tesadüfen sen büyük bir adam oluyorsun malumatı alacakları ilan olu nulmuştur. yi Maliyeye yatırıp makb 
Tesadüfen ben bir h\ç olarak yaşıyorum nur. 2 - İhale 10 lkincika- almaları ve ihale günü 
Dünyanın kuruluşu böyledir ta ezelden nun 1940 günü saat 15 de makbuzla açık eksiltme 

T Gu .. ndu··zde Vilayat _ makamında içtima iştirak eylemel~ri. 
esadüller doğuı yor ne sendendir ne benden -edecek olan Hatay tarihi e- 1 5 - işbu tercit ameli)' 

Tesadüfe bağ!ıdı::- hılkatin cil\leİeri Meşhur komikler serlerini koruma. heyeti tara ı sine ait fenni şartnanıe h 
Bunu böyle bilmeli böyle iman etmeli LoreJ-Hardı• fından yarılacaktır. ~ gün Maarif •. müdür IJğünd 

( Hataylı ) 3 - Keşif bedeli (2469) a iÖrülebilir. 
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