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Hamiyet Yarışı Devam Ediyor 
Türk milleti,canile, malile, parasile ve bütün var
lığıle f elii.ketzedelerin imdadına koşmaktadır 
Halayın borcu iki 1 Bütün insaniyet dünyası, · 

kattır 1 f elii.ketzedelerin gardımı 
Hiç beklenmedik bir an-

d b.. ük bir felaketle kar· a uy .
1

A • • 

ı tık Erzincan vı ayehmız 
şı aş . . 
den 'ba~hyarak Sıvas, Ordu, 

T bzo~ Giresun vilayetle· ra , . d 
. de ve havalisın e aman 

rın 'dd 1. b" bilmez tabiatiıı şı et ı ı r 
d b~sile yt-r yer nden oyna 
d~~ Şehirler, köyıer yıkıldı, 
mamureler harabelere dön
d .. ve binlerce' kan, can kar 
d~şimi; taş, toprak yı~ınlad~ı 
altında ~inliyerek can ~ver ı, 
yüzbinlerce yurtdaşımız ka
rakış ortasında. karlar üstün 
de yersiz, yardsuz gözleri 
yaşlıı yürekleri dağlı kaldı. 

Felaket müthiş ve tüyler 
ürp~rticidir. Fakat. işte bu 
felaket karşısında da ayağa 
ka!kan Türk rnHleti, ? k7n· 

d. has asil metanetı ıle , 
ıne d" b" l h sarsılmadan silkin ı, ır " 

zada felaketin büyüklüğünü 
kavradı ve ilk vazife ıi olan 
yardıma koşmağa başladı. • 

Bize kadar gelen haber
lerden anlayoruz ki, yurdun 
her yanında herkes g~cü, 
varlığı; yettiği nisbette ·~ı:;e. 
sinin ağzını açm>Ş, cebınde· 
kini sırtındakini veı iyor; 

' milletimiz yine birbirine 
dayanmış, bir tek vü~u<l! 
bir tek kalp halinde çırpını 
yor' kendi .tsil varlığından 
birer parça olanların ıztırap 
larmı dindirmek, göz yaş· 
ıarını silmek, harabeye UÖ • 
nen yuvasmı yenı 
kurmak için çalışıyor. 

baştan 

Ruhlarımızı ezen felaket 
nekadar korkunç ve büyük· 
se, işte bu asil manzRra da 
okadar yüksek ve gurur ve· 

rici<lir. 
* •• 

Memleketin her tarahn
da' <Jlduğu gibi, Halayda 
da' Milli Yardım Komiteleri 
faaliyete geçmiş, halkımız iç 
teng~len arzularla, hatta 

1 güçlerinin yettiğinden ziya 
de yardıma koşmağa baş· 
'lamış, bilhassa , başta değer 

li öğretmenlerimiz olf!ıak 

göstermişlerdir. k 
Bununla berabe:-, komşu na oşuyor 

ve dost devlet ve milletlerin 

bile geniş mikyasta yardım:ı lrıgiltere 25 bin lngiliz lirası,· Fransa 5 
koştuğu, en temiz hislerle 200 b • 
acılarımıza ortak olduğu ve milyon Frank, Merkez bankası zn 
bizim orta halli asil halkı T• 1 b [ 
mız, esnafımız ve hatta bir 1. ıra ~te errü eli i er 
günlük yiyeceklerinden baş· Dost, komşu ve ya hancı devlet reisleri, milli felaketimiz müna-
ka bir şeye malik bulunma 
yan fakirlerimiz misilsiz bir sebetiyle taziyelerini sundular-Fransada geniş bir İane top-
cömertlikle kiseleriııi açtıkla !anması için hazırlıklara başlandı _ Başvekilimiz bin ve Vekil-
rı yardıma koştukları bir za 
manda - maalesef - bazı ıerimiz Üçer yctz lira verdiler 
zenginlerimiz haıniyeı ölçü- Bu/ı.garistan· 2 milyon Leva, Amerika 
lerini hala pek dar tutmak-

ta, örnnk olacak, yüzle 10 bı·n do 7ar go··nderdı•ler 
rım ağartacak k~ndileri 1. 4 

için olsun, memleket için if- Orta Anadoludaki zelz~ iane açılmasını teklif etmek· vekilimiz Doktor Refik Say· 
tiharla övünülecek bir cö· le felaketi ,\ost, müttefik ve l tedirler. Bu tekl\f bütün Fr;;;-. dama şu telgrafı yollamıştır: 
mertlik, bir fedakarlık göste yabancı m e m l e k e t· sacla büyük bir memnuniyetle "Zelzele felaketi hakkın· 
remediler. lerde derin akisler uyan· karşılanmış ve iane için ha- da alJığım haber, beni ~deh-

Evet bu fc-laket karşısın dırmakta devam ediyor. zırlıklara başlanrnıştır. Fran· şet içinde bıraktı. Türk milt 
da dahi Hataya düşen vazi- Dünkü sayımızda haber sız Ayan Meclisinin dünkü leti ve bilhassa felakete uA'· 
fe, !iatayın yardım borcu verdiğimiz gibi, Romanya celsesinde Meclisreisi fela· 
iki kattır ve şu bir tarafı hükumeti 10 milyon Leylik kete uğra;an Türk millt-Hne 
sakat vaziyet butla nisbetle kereste göndereceğini bil- derin taziyelerini sunmuş ve 
acıdır. Düşünelim bir kerre dirmiş ve Y~nan hükum_e~i- bu \aziyeye Daladyede işti-
daha dün, bizi kur · nh de 10 mı\yon Drahmıhk rak eylemiştir. 
tarmak ıçın canını, malını, yi!ırdımının para yerine. ilaç lngiliz kralı Altıncı Corç, 
her türlü varlığını ortaya ko gönderilmesi haklcındakı ~ek- felaket münasebetiyle Cüm· 
yarak meydana atılan milleti lif~ ~emnnniyetle kabul edıl- hurreisimize, aşağıdaki taziye 
mizin, bugün bir kısmı misil mıştır. . . telgrafını göndermiştir: 
siz bir felaket içinde çırpın· Cenevredekı beynelmıtel "T" k ·ıı t• b k • • • • 1 f ur mı e me u a· 
makh, ölülerinin baş ucun· yardım cemıyeh reısı te gra . dar ac\ v~ elem veren müt
da kanlı gözyaşları dökenler la hükumetimize müracaat 

f ı " k · d l hiş felaket haberini duyunca ölümlerle ça:-pışmaktadırlar . ederek zelzele e a etı o a-
Böyle bir vaziyet karşısında, 1 yısiyle her türlü yardıma duydugum fevkalade teessÜ· 
milletçe lıstümüze düşc-n va · amade olduğunu bildirmiş re payan yoktur. Bu husus· 
zifeyi yaparken, biz, bir yan ve hükumetimiz cemiyetin ta milletimin Türk milleti 
dan da dünkü fedakarlığı dü bu insani harek~tini teşek· hakkında duyduğu dfjriıı e· 
şünüp hatırlıyarak bugünün acı kürle karşılayarak Kızılay C"!· lemi bildirir taziyelerimi su
larını dindirmeğe, vaktile ca miyeti ile bu cemiyeti temase narım.,, 
nımız için canlarını feda et· getirmiştir. Diğer taraftan İngiliz 
mekten çekinmiyenlerin yar: Bulgaristan hükumeti, fe. Başvekili Çemberlayn Baş 

rayanlar için duydu!'um e· 
lem ve acı sonsuzdur.,, 

Burıdanbaşka Fransız Cüm 
hurreisi, Romanya,Bulgariıtan 
Yunan Krallarile Başvekille
ri, birleşik Amerika, Arjan 
tin,Afgan İran, Norveç ,Mı· 
sır Hariciye nazırlarile diğer 
devletler Cümhurreisimiıe 
ve Hariciye Vekilimize çok 
samimi ta:f.iye telgrafları rln-
dermişlerdir. 

Beyrutta Yüksek komi:1er 
ve Lübnan Cümhurreiıi, 
Milli felakdimizden duyduk· 
lan acıları A ııkaraya bil 
dirmiş ve Beyrut eşrafından 
mürekkep bir hey.!t, Bey
rut Başkonsolosumuzu zıya· 

Sonu 4 üncide 

Jımrna koşmağa, .. elbettekı Jaketzedelere iki milyon Le
iki kat mecburuz, ıkı kat borç valık yardım yapılmasını ka· 

lu)'UZ ! . "b 
1 1 k' b" . rar altına alınış ve bu kara-

Bu lh ar anır ı. ııım h b d 
d 

.. v t k rındaıı Kızılayı a er ar et-
yar ımımız yuz agar ııca 
derecede iistün bir nisbette miştir. 
ve seri olmalı, bunun ıçın Amerika Kızılhaç cemi-
de zenginlerimiz hamiyet öl yeti, Anadolu felaketzedele· 
çülerini bir az daha uzatma rine ilk yardım olmak üzere 

'Ve Civanmertlik 
hamiyet yarışı 

Bütün hzzil}le devam ediyor 
lıdır. t~lgrafla 10 bin dolar gön· 

Şükrü üALClOGLU dermiştir. 

Bugün 
Gazetemiz 4 sayfa 

Felaketzede kan kardeş
lerimize yardım için şehri· 
mizde teşekkül eden milli 
yardım komitesinin şubesi 

küçük e~naf ın gösterdiği 

l üzeı e bütün münevver genç 
lik yardım iş\nin g P.nişleme Gazetemi~ ~ugün .d~rt 
· d süratlenmesınde 1 sayfa olarak ıntışar etmıştır. 

Fransız gazeteleri, müthiş 
bir zelzele felaketine uğrıyan 

dost ve müttefik Türkiyenin 
yasına bütün Fransız milleti· 
nin candan iştirak ettiğini 
ve Fransız halkı arasında 
sadık ve vefakar Türk mil· 
\etine yardım için ieniş bir 

teşkilatını köylere kadar 
teşmil etmiş v.- çalışmasına 

hız vermiştir. Halkımız her 
tarafta büyük bir arzu ve 
alaka ile yardım komisyon· 
farına teberrude bulunmak
tadır. Bilhassa orta hallı ve 

yüksek hamiyet v~ vatanperver 
liği tarife imkan yoktur. Bu· 
rada öğretmenlerimizin gös· 
terdiği yüksek karekter vef 
yurtseverliği bir kerre daha 
minnet ve şükraula k.ıydet· 
mekten kendimizi alamayız. 

sın e, b k b" d .. · ·k1·k k hudutsuz büyük ir varlı 1 Fiatta hiç ır egışı ı yo · 
halinde yükselip bu yolda da tur. Eskisi gibi 2 kuruşa 
örnek olacak cömertlikler satılacakbr. 

Bir taraftan para yardı· 
mı yapan halkımız, diier 

(Sonu dördüncüde) 
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Felaket~ 
En basit bir acı ile :sona 

'eren hadiseler insanlar için 
: birer felakettir . 
· Acı, tatlı, ekşi, tuzlu, so· 
ğuk, sıcak gibi vücudumuz
da müessir olan ve kendi 
ni hissettiren ştyler gibi fe. 
Jaket de bu saydıklarım na
sıl geçici ise o da; geçici kı
sımlardan olabilir. Fakat u
nutulmıyan acılar zaman ile 

. birer hikaye v~ efsane şekli 
ni alır ve bu münasebetle 
daima anılır. 

Roma yanmış, Pompea ha 
rap olmuş, buna"mümasil bü
tün f elak~tler üzerinden ni-
ce asırlar geçtiği halde o 
feci şöhretlerini muhafaza 
ediyorlar. 

Erzincan ve bavalisindeki 
l felaket bunlardan farklı mı· 

d ') 
ır .. 

Binlerce halkın ankaz 
altında can verişi, hayatı· 
nı ankaz arasından kurtarıp 

t bu kış ortasında çıplak bir 
halde dağlara kaçışan insan. 
ların hali, baba yuvasınt, ana 
yuvasını, yuvalar hamileri· 

, ni ka1betmiş ve mevsimin 
insafsız soguğuna tahammül 
edemiyerek birer ince çöp 
gibi kıvrılan insanlar o tari· 
hi hailelerin g~çirdiği izti
raptan az mıdır? 

Memleketimiz asırlar· 
danberi bu derece şiddetli 
ve öldürücü zelzele kaydet-
memiştir. 

Felaket mıntakasından ge
len en soıı haberler 

Erzincana varan dördün 
cü umumi müfettiş ve bt-ra
berindeki zevat ,y~rdim ve 
kurtarma işin bizzat nezaret 

kadar askeri talebenin de bu 
lunduğu anlaşılmıştır. 

Felaket mıntakasmda ha 
sara uğraması muhtemel o
lan bütün köprüler tedkik 
edilmektedir. 

Afgan Elçisi 
500 lira gönderdi 

etmektedirler. Halka yiye
cek tevziine intizamla devam 
edilmektedir. Erzincan hcil
kı dün daha sakin ve yapı · 

lan yardımdan memnu11dur
lar. Erzincandan hareket 
eden ve yaralılar}& dolu olitn Ankara 30 (a.a. - Afgan 
tr~nler, Diyarbakır ve Elazı büyük elçisi milli yard ıın 
ğa gönderilmiştir . Açıkta komitesi başkanlıi'!ma gön
kalan halktan 2 bin derdiği bir mektupta, zdze
kişi iskan edilmeğe başlan le felaketi dolayısiyle kardeş 

milletin yasma bütün kalbile 
mıştır. 

K 1 . t' d'' • b h iştirak eltigvini ve ilk yardım 
ızı ay cemıye ı, un.sa a 

h . b' l 300 t k olmak üzere beş yüz liralık 
ususı ır ten e ya a -

bir çekin kabulüni: rıca 
lı 1 numaralı çadırını erzin-

B d etmişt\r . 
cana göndermiştir. u ça ır 1 ·r 
da röntgen çıhazı ile- bJtifo Şehrimizdeki ngı ız-
sıhhi teşkilat ve icabında sa- ler\n yardırnı 
ri hastalıklarla mücadele için Şehrimizdeki İngiliz mek 
hususi tertibat mevcuttur. tebinde bulurıan Mis Köning· 
Ayni trenle mebuslar vedok- ham ile Bay ve Bayan Litl 
torlarımızdan bir kısmı da felaketzedelere yardım olmak 
felaket mıntakasında bilfiil üzere yirmi beşer lirayı vilayet 
çalışmak üzere Erzincana ha makamı vasıtasi}'.le yardım 
re ket etmişlerdir. komitesi emrine· göndermiş-

Ankara 30 A.A.- Zelze 1_le_r_di_r_. --------

Felaketze
delere 

le nımtakasından gelen haber 
lere göre, Tokat merkez ve 
mülhakatında dün~sabah yeni 
den iki defa şiddetli zdzele 
olmuştur. Birçok binalar ya- Yardım listesi 
:kılmış, sarsıntı, şehrin rner L. K. 

kezinden şiddetli gürültü- Belediy~ Reisi Sadık 100 
terle duyulmuştur. Belediye memurları namma 

Felaket mıntakasına yiye 250 
cek ve geyecek eşya ile Halkevinde müzayedeye çıka-

Bu havalinin l muztarir sıhhi malzeme doktor götü- rılan bir portakal 214, 92 
halkı bizim kardaşlarımız, ren trenle.ağır yaralıları nakle Şükrü Mısırlı 10 
yurtdaş\arımızdır. Bunların başlamışlbulunmaktdırlar. Mustafa Keskin 10 
felaketine seyirci mi kalaca- Felaketzedelere yardım Edhem Civdek 10 
ğız'? Hayır.. buna imkan teşkilatı yurdun her tarafın-! Kemal Masareci 20 
yok. da faaliyetine devem etmek Fuad Sahilli 25 

.... Her zaman alicenap, ht>r tedir. Hasan Kunt 10 
: zaman mert ve vefak~r Tü~.k Maarif mensupları maaş- Nafi Kuri ve kardeşleri 150 

milleti yabancıların bıle bu· )arından bir kısmını felaket- " validesi 13 
. yük yardımlarda. bulunduğ~ ı zedelere tahsis etmeğe baş- İngiliz mektebinden Bay Ba-

ıe: it! ::;; --
Milli gardım K<:1-
mitesinin beyan·. ~ 

• 
namesı 

Misli bu memlekette hatırlanmıyan b' r l'zelzele bir kı· 

sım Vi;ayetl~:-imizde k )rkun .. tahrib1t yapmıştırJ Erzin. j 
canJa yıkrlmadılr bina kalmamıştır. Şehir dümdüz bir il'! 
rabe halini almıştır. uiger bazı vilayet ve kaza merke 
lerimizle köylerimiz dahi afetten derece ~derece mütee. 
sir olmuştur. En fecı bu afetin birçok vatandaşın haya 
na mal olmasıdır. Can kayıbının ve yaralı sayısmın ha 
kiki miktarını henüz bilmiyoruz. Bu dakikada c-ü ,ılemi 
felaket kurbanlarının hatıralarını anmağa, dul, öksüz 
yuvasız kalını~ olanların büyük ıztırabını duynıağa dav~ 
ediyorum. Felaketten cidden derin teessür duyan Cünr 
hurreisimiz ve Milli Şefimiz derhal ve en seri ve etr~ 
yardım tedbirler alınnnsını emretmiştir. Cümhuriyet ~ 
kumeti ilk andan itibaren müteaddit sıhhi imdat malzeııı• 
sı yiyecek trenleri tahrik etti. iki Vekilimiz bu sr 
bah Ankaradan zelzele mıntakasına gitti. Ayni teessif. 
içinde bulunan Millet. Vekillerimiz dünkü içtimalarındl 
benim .·iyasetim aıtıııda bir milli komite teşkil edere~ 
milletimizin yüksek yardımmamüracaat edt-.dilmesine kf 
rar verdiler. Komite bugün Ankarada tc::şekkül etli. 
Bütür1 vilayet ve kaza merkezlerinde de hemen şubel 
kurulacaktır. Vatandaşlarımın nakid ve eşya vermesi 
birbirile müsabaka edeceklerinden asla şuphe etmem .• 
Facianın ıztıraplarım ancak süratli toplu ve umumi 
yardım seferberliğile hafifletebiliriz. Unutmayıntz ki 

1 ~rc e vatandaşımız karakış ortası 1d.ı açıktadırlar. Eknı 
ğe yuvaya ve her türlü t>şyaya muhtaçdırlnr. Devlet; 

rabeleri mamureler halin~ getirebilecektir. Fakat felak 
zedeleri inşaat mevsimi gelinceye kadar hastalıktan, a 

tan soğuktan muhafaza etmek ve barındırmak Türk P1 

}etinin en yüksek anane ve faziletlerinden olan )esan 
ve yardımla~mımın;müstesna bir misalini göstermek m 
kiindeyiz. Felakete uğrayan .-atandaşlann ümidi devlet 
ve siz~erdedir. Milli komitenin ve şubelerinin etrafınd 
toplanınız. Vatandaşlık vazifesini yapmız. 

Türkiye Büyük Millet Meclis Reisi 
ve komite Reisi 

Bir lngiliz 
dretnotu 

Almanlara göre 
torpillenmiş 

Fransız 
Başvekili 

bu kardaşlara elmden geldı lamışlardır.Tespit edilen şek yan Litl Hafize 25 
: ği kad~r yardım edec:k ~e le göre , 100 liraya kadc\r ,, ,, Mis Köningham 25 Berlin 30 (a.a.) - Alman 
sağ kalanları daha fecı 11kı- maaşı olanlar maaşlarının Hacı Hüseyin Deliağa 100 bahriye nezaretinin bir tebli-

Fransanın harp 
yel erini anlattı 
Paris 30 A.A.- A 

meclisinde harp büdcesi 
zakere ediıirken kürsüye 
len Başvekil Daladye,. 
sanın harp gayelerini a 
mış ve demiştir ki: 

betlerden korumaya çalışa· yüzde beşini, yüzden iki Bekir Deliağa ve kardeş· ğine göre, bir Alman deniz-
caktır. yüz liraya kadar olanlar leri 75 . allı gemisi lskoçya sahillerin· 

d d b k d h Doktor Ballil 10 de Ko"en Elizabet cinsinden Temiz ruhlu Hataylı! yüz e ye i uçu ve a a 
l l d Hüseyin Hacı Halil 2 bir lnuiliz diretnotunu torpil-Yapılacak yardım vereni yukarı maaşı ar yüz e onunu l d .. d .. 1 .. v.. 1:-

k d'l ktisa mu ur ugu memur- leyerek batırdıgv mı bildirmek-magv rur, alanı mahcup ede· terketme te ı er. ~s 
K 1 f d lb lan -'

25 
tedir. 

Cek vaziyette degv ildir. . ızı ay. tara ın an yı aşı KA T l 
k b azım osya ı Londra 30 )a.a.) - lngi-Bir hırka bir don bir verılmesı mu arrer o\an a- Kuyumcu Anhıvan 3 

go .. mlek veya' en ufak bir kaç lo,. fol.ak.et dolayısile tehir l S 3 liz bahriye nezareti, Alman 
K lyas ayığ denizalhlarından birinin bir kuruşluk yardımın o s0ğuk ed.ılmıştı~. Ankara~alas, ~- Selim Seydi 2 

tan dişleri zangırdamdkla 0 • rpıç ve ıstasyon bınasındakı Yusuf Minas 2 lngiliz harp gemisini . torpil· 

ı lI çocukları ne bah· müesseseler yılbaşı münasebe Ali Kurşuncu 5 !eyere hasara :._uğrattığını 
an zava ı ·ı .b ·kı . b" .. ğ h ·s· dek· mu··ret ti ar edecektir bilseniz. tı e tertı ettı erı ulun . e - Abdürrahman Hocazade 5 ve arp gemı 111 ı -
y Hamiyet para ile ölçül· l~ncderden vazgeçmışler· Avukat Derviş Ali 5 I !e .. battan. Ü~ kişinin öldüğünü 

mez. Zengin bir şahsın ve· dır· Mustafa Halef marangoz 3 l ılan etmıştır · 
receği elli lira ile fakir bir Felaket mıntaka Cevd~t He~ano 1 ~ Harbin başlangıcın-

,. d f k sından ayırıp Fazıl Nablısı .. 50, • b 
' .a amın na a a ' • d SJnda mu""th1·ş sog"' uk d b atan Bugünkü yekun 1139, 42 an erı l vereceği beş kuruş orasın a I 
fark yoktur. Elverirki her Felaket ınıntakasında müt Dünkü yekun 582, 50 vapur ar 
ikisi de candan vermiş ola· hiş bir soğuk hüküm sür- Umumi yekun 1721, 92 
l mektedir. Hararet der(!ce 1 .. .. 
ar. Hataylılar! Yardım evle- sinin bilhassa geceleri sıfır Şeyh koyunde 
ri lutuflarınızı, dağlarda tit- dan aşağı 30 dereceye kadar Şeyh köyünde teşekkül 
reşen çocuklar inıdııdmızı indiği görülmektedir. ede11 yardım komitesi lşube 
bekliyorlar. Koşuntu, koşa- Kurbanlar arasın- besi derhal faaliyete geçmiş 
hm! d k 1 • · • d ve hamiyetli köylülerimizin 

a as er erımız e derin bir arzu ve candan 
Allah da bizi kimseye 

muhtac; etmesin. var alaka ile verdikleri tL :.ıerrüii 
Erzincandaki zelzelelerde toplamağa başlamıştır. Kusey 

verdiğimiz kurbanlar ara rin diğer merkezlerinde de 
ıında 10 .subayımızla 90 faaliyete başlanmıştır. Besim TECER 

Lonc.lra 30 (a.a.) - Neşre 
dilen resmi bir istatistiğe 
göre, harbin başladığı gün· 
den bu güne kadar batan 
gemilerin mikdarı 279 a ba
liğ olmuştur. Bunhtrm içinde 
bitaraf devletlere aid vapur· 
lar da vardır. Buna mukabil 
ayni müddet içinde batırılaıı 
Alma:ı gemilerinin sayısı 

18 dir. 

"-Fransız ve İngiliz 
liği herkese açıktır. M 
ve müsbet garantiler 
dıkça Fransa silahını 
den bırakmıyacaktır. 
Ayni gayeyi takib edeni 
ış birliği yapmağa amad 

Finlandiyalılar 

ilerlivor 
Londra 30 (a.a.) -

sinkiden gelen haberlere 
re, Finlandiyalılar iki 
tadan Rus hududunu g 
bulunmaktadırlar. Finlao 
tayyareleri de, Rus mu 
la hatlarını ,teşkil c'den 
mir yollarından mühim 
kısmını tahribe muvaffa1' 
muşlardır. 

Finlandiyalıların, 
leriyle nispet edilemiy 
kctdar çok ve mühim 
kuvvetleriyle yaptıkları 
harebeler her türlü sta 
fevkindedir. 



ı S ehir '1e Memleket Haberleri ıl 1 

Cezalandırılan fı -~~ 
rıncılar; - -

f · Uzun :çarşıda fırıncı' Meh· 
1 ., ·ı med ve ortagı ramazan ı e so-
"fular arap mahallesinde fırın 
cı ~amit., kendileri yaparak 
sattıkları simitlerin a ~ırlığı 
80 gram olması lazım gelir
ken yapılan muayenede 60 . 
70 gram olduğu görülmüş 
ve ilk defa olmak üzere iki 
şer lira nakdi cezaya çarpıl 
mışlardır . 

Bir otelci cez~lan· 
dırıldıJ 

Rıhtım cadde:;inde ~otel· 
cilik yapmakta olan Meh -
med Kuru yapılan ihtara ri· 
ayet etmemiş ve pis suları 
caddeye doktüğünden ilk de 
fa olmak üzere 2 !ira nakdi 
cezaya çarpılmıştır . 

Adli tebligat 

Adliye tebligatı yarından 
itibaren posta ile yapıtacak
tır. Bu husustaki kanun ya
rından itibaren meriyet mev 
kiine girmekte olduğundan 
Posta, tel~raf ve telefon ida 
resi bu iş için ;ıazım gelen 
bütün tedbirleri almıştır . 

Hükumet dairele
ri yarın tatil 

Yılbaşı münasebetile hü
kumet daireleri yarinki pa -
zartesi günü kapalı kalacak
tır. Orta mekteplerlt-: liseler 
de yarından itibaren :dokuz 
günlük sömestr tatiline baş· 
hyacklardır. 

Bir yaralama 

Gazetemiz: 
Yılbaşından itiba
ren haftada::iki de-· 

fa çıkacak 
Bazı m&li ve- iktisadi.aıse

bepler: dolaytsile: {Y enigün)ü 
yılbaşından sonra hııftada 
iki defa neşretmek-~mecburi · 
yetindel 'kalmış bulunuyoruz. 

Şu:kadu ki, ~ bu mevkut 
nüshalarımız eskisi gibi dört 
sayfa olarak:çıkacak ve sa· 
yın okurlanmızı bu nüshalar 
arasınJaki günkr içinde ce
reyan edecek mühim hadise 
lerden mahrum bırakmamak 
için icap ettikçe ilavelerle 
bu haberler verilect!ktir. 

Yukarıda bildirdiğimiz 
gibi, sırf mali ve iktisadi se· 
beplerle basil olan bu mec· 
buriyetten dolayı okuyucula· 
rımızdan özür diler, tevec · 
cüh ve alakalarının devamını 
bekleriz. 

Yılbaşı 
Yarın 940 senesinin ilk 

günüdür. Gazetemiz yeni yı · 
hn memleket ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diler 
ve hötün yurtdaşlarınm yıl· 
başını tebrik eder. 

Yeni nakil ve tayinl~r 
Beylan Nahiy~si rmüdür-. 

lüğüne Akşehirin Tozlukçu 
nahiyest Müdürü Osman inal' 
Yayladağ nüfus memurluğu· 
na Hayrebolu nüfus memuru 
Ahmet gülsen, Hassa nüfus 
memurluğuna :servet oğlu 
Esat, Vilayet evrak kalemi 
katipliğine Harbiye nahiyesi 
tahrirat katibi Mehmet,Harbi 
ye nahiyesi tahrirat katipliği 
ne Bilal nakil ve tayin edil 

YENIGON 
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Parti Gru
punda 

Kazanç"vergisile mükellef 
-Olanların nazarı dikkatine 

Mebuslar•mız yü
zer lira teberrü 

ettiler 

- •. Hatay Defterdarlığt '!: ~ri-' { ren _isim:1üz~rine: ta_nzim c 
- d ··d·· ı·· ... ·· d - - - · fümiş"'ve-müessesenm ıala· at mu ur ugun en: " • f d 

' "'İlhak 1 tarihinde Hatay a· hiyetli 1 adamı '. ~ara ın an 
1 ~a~isinde kazanç' vergisine imzalanmış bir boruroyu erte 
tabi bir :iş ve teşebbüsle: iş· si ayın yirminci günü akP· 
tigal ~ed .!nlerin 1'2395 11numa· mına kadar bağlı •' olduldarJ 
rah~kazanç vergisi 1kanunile varidat dairesine vermete 

Ankara 30 A . A .- - Cüm 
huriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu, dün Meclisreisimiz 
Abdülhalik Rendanın Başkan 
lığında toplanmıştır. Abdül
halik 'Renda, Me:lisi; zelze
le felaketile iı;imizden ayrıl· 
mış olanların ruhunu taziz 
için bir dakika ayakta süku· 
ta davet Jetmiş ve bundan 
sonra felaket alınan tedbirler 
hakkında 'izahat vermiştir .1 ~ 
Bu izahat ve hükumetçe ~alı- .~ 
nan tedbirler Grup tarafm· 

memnuniyetle karşılanmış 
ve mebuslarımızın maaşla
rından yüzer liranın felaket 
zedelere yardım olarak ve-
verilmesi takarür eylemiş

tir. 

Maarif Vekilimiz 
iz mirde 

lzmir 30 A.A.-Bir mem 
leket seyahatine çıkını~ olan 
Maarif Vekilimiz Hasan Ali. 
Yücel dün Adanadan şehri
mize gelmiş ve istasyonda 
merasimle karşılanmıştır. 

Yol vergisi 
hakkında 

Yeni bir proje ha 
zırlandı 

Ankara- Nafıa Vekaleti 
yollar kanununa ek bir ka 
nun projf"8i hazırlamaktadır. 
Proje, Viliyet hususi idare· 
leri tarafmdan alınmakta o
lan yol parasının iradı faz· 

zeyil ve tadilleri ve 2416, mecbur olduklarından 
2728,2729 sayılı • kanunlar 940 tarihinden itibaren 
ahkamı mucibince mükellefi kuk eden istihkaklata m 

; yetleri 1,1,940 tarihinden bil yapllan tediyat ile b 
itibaren: başhyacaktır · dan kesilecek kazanç, 

1 - .2395 Numarnlt tka- ran. mu~azene ve hava 
nunun 6,7 inci maddesinde vetlerine •:yardım vergile 
tadat oh1nan •ve i. kazançları· için ~iki:nüsha jbordro]tanzi 
nı gösterir beyanname ver- 'edilerek,.erte;i~aym yirmin 
meğe mecbur olan ticari ve gününe kadar varidat müdk 
smai teşebbüs erbabile Şir- lüğüne verilmesi lazımdır. 
ketler ve müesseselerin 1,1,!, .3 _ Bina v~rgisi kan 
940 tarihinden itibaren tu~· mucibince gayri safi 
makla mükellef oldukları tı· 500 lirayı geçmeyen 
cari defterlerini, defteri ke- )erde ticaret ve sanat •• 
birlerini, kazanç ve muame· helvacı kasap, sebzeci, 
le defterini bu tarihten evvel kal te~ekeci •kömürcü 
Notere tasdik ettirmeleri la· be; gibi küçUk ticaret,' 
zımdır. at ve hırfet erbabı tar 

2 - 2395 numaralı ka· dan aylık bordro veril __ _,..., 
zanç vergisi kanununun 25 mecburi değildir. Ancak 
inci maddesi mucibince ha-: 1 Iarda gündelik gayri safi 
kiki ve hiıkmi şahıslar çalış·~ zanç esııst üzerinden teWff. 
tırdıkları her sınıf müdür, altına alınmalttrım temin • 
memur müstahdem ve işçi· müstahdemlerinin isimle• 
lere v~ mürakiplere her ne varidat dairesine bildirmele. 
nam ile olursa olsun hizmet meı:bur olduklarından bu 
mukc.bili olarak her ay için bil ticaret erbabı da y 
de verdikleri parayı veya o nnda çalışan müstahde • 
mahiyetteki aynihay eli ' ve isimlerini, doğum tarihle • 
idare meclisleri reis ve aza ikametgah adreslerini kinci 
\arına verilen huzur ücretle kanun 940nihayetinde kad~ 
rini ve 11unlardan kesilmiş varidat müdürlüğüne bildir-: 
olan vergi miktarlarını göste- melidirler. 

ilan 
4 - Gündelik gayri :a• 

fi kazanç esası üzerinden vei 
gi ile mükellef olan ve aey
yar halinde çalışan her nevi 
sanat ve ticaret erbabı da 
ikinci kanun 940 nihayetin 
kadar vergi karnelerini alma 

Osmaniye mahallesinde 
oturan şoför muavini Çete 
Mehmed isminde birisi be 
raber orturdu izzetin kapu· 
yu erken kapam~sı yüzün
den aralarında munazaa çık
mış ve Mehmet, İzzeti bıçak 
la başından ve sol bö~ründen 

mişlerdir. la olanlardan muayyen bir 
-=-----1-1-a-0-----~ nisbct dairesinde biraz da-

29,12.939 tarihinde ihaıesi 
mukarrer olan Antakya ceza 
evi ekmeğine istekliler tara· 
fından verilen fiat muvafık 
görülmemiş olduğundan 29,1. 
940 pazartesi günü saat 14 
de kadar neticelendirmek ü
zere bir ay pazarlığa konul 

hdırlar. 
5 ..- Şekli mükellefiyet• 1 

leri hakkında teıreddüde dii· 
şen ve bu vergi kasıunlan• 
nm tatbikatına ait her han
gi bir izahat ve malumatı al 
mak istiyen mükelleflerin 
varidat müdnrlüğüne min! 
caat dmeleri Han:oıunul". 

yaralamıştır . Suçlu hakkında 
tahkikat ve takibata başlan 
mıştır. 

~llezbaha islah 
edilecek 

Antakya veterinerliği 

ha fazla alınmasını , umumi 
1 - 1-940 . dan mayıs940 bütçeden yollar için ayrıl

soııuna kadar ıcarları açık makta olan tahsjsatın arttı· 
arttırmaya konulan vakıf gay 1 ol parası olarak 
ri menkullerinin' mevkilerini 1 rı masun~ Y 

gösterir liste vakıflar idare- tahsil edılen paranın ta~a-
•si koridorile memleketin men yollara sarfını temın 
- muhtelif mahallelerine asıl- edecek hükümleri ihtiva et· 

mıştır. ihale 6 - 1 - 940 cu- mektedir. Proje bu günler· 
ma günü saat 14 te yapıla- de Başvekalete vt:rilecek
caktır. İstekliler in vakıflar tir. 
idaresine müracaatları ilan 

muştur. 

isteklilerin şuraiti görmek 
üzere ceza evi müdürlüğüne 
müracaatlara ve yüzde ye.li 
buçuk depozito parasını ya
tırmış bulunmaları vı-: mez
kur gün komisyona mürn 
caatları ilan olunur. 

Buğday korıı 
• • ma vergısı 

mezbahanın islahı hakkında 
Belediyeye altı maddeli~ 
bir takrir vermiştir. Beledı· 
ye encümeni bunu muvaftk 
görerek kabul etmiştir·. . 

olu nur. 
Hatay ~Defterdarlatı 

t "dat Müdürlüğünden: 
- 1-1-940 tarihinden itiba-

Etlerin bindirme ve ındır· 
me işleri için de Belediye 
ayrıca iki memur tahsi~ ~y

lemiştir. 

5 lira cezaya çarpıldı 
Affan cedid mahallesin· 

: den kahveci Sabri Kefe, sıh · 
p rat raporu almamış ve yapı· 

)an ihtarn rağmen kahve· 
sinde temizliğe riayet etme· 
miştir. Bu • yüzdt!n 5 lira 
cezaya çarpı!mış ve .• bir haf· 
taya kadar temizlik yapma· 
dığı takdirde kahvesinin ka
patılacağı kendisine bildiril· 
~iştir. 

Mevkii Mm takası 

Hükumet caddesi 3 

" " 
3 

" ti 3 
,, 

" 
3 

" " 
3 

" " 
3 

ti " 
3 

ti 3 
Oduncu çarşısı 5 

,, 
" 

5 
,, 

" 
5 

" " 
5 

" " 
5 

Mahzarı 

138·-1 
138-2 
138- 3 

" 81- 1 
81- 2,3 
81-4 

4 
134- 1 
134- 2 
134- 4 
134- 5 
634-4 

ilan 
ren 2466 ,numaralı Butdıy 
koruma vergisi kanunile &&.~••a 
yil ve tadilleri Hatayda da. 
meriyet ınevkiine girecek 

le• l k . 'tir. 
Geçen sene ı ay ı ıcarı Bu kanun hükümlerine 

Ura Kr. · · ·ı · 
~imdiki müsteciri Cinsi 

Dük kin 
,, 

" 
Hane 
Dükkan 

ilci dükkan 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Abdüllatif Arus 
lsmııil Harbali 
Derviş Arus 
B. Hami 
Eczacı İspir 
Kamil Tacittin 

" " Hanna Kozma 
Hanna Nikola Sultanım 
MehmetlMemun 
Beşir:Haylani 
llyas • 4Abdülhak 
Mehmet.Memun 

S nazaran vergı!ı verı mem11 
8 2 . ""h"' 1 • 
8 0 ve çuvallan .mu ur enmem11 

8 0 unların satışı memnu oldu· 

12 50 ğundım elinde piyasada sabi 

9 35 mak üzere istok mah mev• 

18 15 cut olan bilumum tücca ~la 

10 75 değirmen ve fur~n sahıp 

6 )erinin bunların mıkdarını n 

6 50 relerde bulunduklarınıl-1·9~ 
6 tarihinde Defterdarlık Van 
6 dat Müdürlüğüne beyınn 
6 ile bildirmeleri lüzumu 
4 80 olunur. 
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Bütün insaniyetdünyası 
B 1 

· "d lardır. miş, bir Harbiye talebesi, 
aşı ıncı e t k ·· k · ·1 

· · lstanbuldan Ordu ve Gi· e P1ıamasm1 ve te sıvı 
ret ederek, kardf'ş _mıllet~. ~a resuna ilk yardım olmak Ü· elbisesini bir paket yaparak 
te·n· ıe boğan ,b. uf.a~ıaya b.~t. un. k teberru" eylemiştir. Kendisine -k . zere birer vapur tahri e-
L_ub~an.lıların. ıştıra ettıgmı dilmiştir. Bu vapurlarda sıh- pijamasız ne yapscağı sorul-
bıldırmışlerdır . hi heyetler ile tıbbi malzeme duğu zaman; "Benim sırtım· 

Londradarı resmen bildi· d lb. f k t 1 ve un, çay, şeker, mum, pal a e ıse var, a a on ar 
rıldiğine göre, Fransa ile to, sabun gibi yiyecek ve açıktadır,, demiştir. Yine bir 

Jngiltere hükumetleri zelze- giyecek eşyalar vardır. Harbiye talebesi, babasından 
felaketi dolayısile dost lstanbulda yılbaşı münase- mevrus ve Bankaya mevdu 
müttefik Türkiyeye yapa betile hiç bir eğlence yapıl· 1500 liradan 1000 lirasını Kı 

kları yardımı kararlaştır- mıyacaktır. Para yardımının zılayın emrine vermiştir . Ma 
ışlardır. lngilte~e 25 bin toplanmasına devam ~dil arif cemi)eti talebeleri ar.ı· 
giliz lirası, Fransa da 5 mektedir. larında topladıkları 700 lira-

111ilyon franklık yardımın Başvekil Doktor RefikSay yı Kızılaya yatırmışlardır. 
Türkiye hükumetinin emri- dam lOOO lira, diğer vekil- Talebe kızlar Kızılaya müra 
ne amade. olduğunu d~n ak )erimiz 300 er lira teberrü caat ederek yaralılar gel~n-
şam hükumetimize bildirmiş etmişlerdir. Mühendis Abdür ce hepsinin gönüllü hastaba 
lerdir. rahman Naci Demirağ 5000 kıcılık yapacaklarını söyle-

Diğer taraftan Mısırda- Merkez Bankası 200 bin li- mi~lerdir. 
ki lngiliz askeri kumandanı ra felaketzedelere teberrü c-,.-v-a_n_m __ e_r_t_l_ı_·k
General Vilson Felaketzede- etmişlertir. 

re 20 tane büyük ordu Ankarada yardım se-ferber 
çadırı ile lngiliz askerleri· liği ve hamiyet yarışı bütün ,q QTlŞ l 
om teberru ettiği 100 İngi- tclhminleri aşmlşhr.Toplanan (Başı birincide) 
liz lirasım ilk ve müstacel paranın miktarı şimdiye ka· taraftan da , elbise ve ayak 
yardım olmak üzere gönder dar 40 bin lirayı bulmuştur. kabı gibi giyim eşyalarırıı 
miştir. General Vilson Geçen her saat bu miktara da komisyona getirerek a
Mısır Veliabdi Prens Meh· mühim bir para daha ekle- çıkta kalan felaketzelere gön 
met Ali ile teşriki mesai m,.ktedir. Bundan b~ka An derilmesinUsteınektedirl~r. 
ederek Anadolu felaketzede karahların topladığı eşya- H e h d .. .. .. er zaman v er şey e 
lerine yardım temin ıçın dan uç buyuk sandık çorap, l ld ,, "b' M'lr 
Mısır zenginlerine müraca· 121 balya giyecek eşyası fe. 0 ug~ .g•b ı, 1 1 şuu:1 ~el 

l-k t t k ·· d ·ı şefkatını u acı vesı e ı e ate karar vermişlerdir. a e mın a asına gon erı - . 
· t' T ı ·· de ispat eden ve elınden 

Y 'g t ı · a -1ı ve mış ır. or anan eşyanın yuz . . 
unan aze e erı, s d l "d' A k gelen yardımı esırgemıyen 

müttefik Türk milletinin ug". e a tmışı yenı ır. n ara . h lk kk .. d 
b ık ·dd ti' ,, ki J asıl a ımıza teşe ur e e-

radığı elim felaketi mevzuu a ı, şı e ı segu arııa 

lJAbsederek, iyi ve karagün giymek üzere satın aldığı bü 
dostu olan Yunanist::.lnın, yar tün eşyaları felaketzedelere 

· teberrü etmişlerdir. Halk 

rız. 

Dün a\ı.ıama kadar yardım 
komisyonuna gelen raporlara 

'
dım husu:;unda daha genış 

denk, denk, boğça,boğça, pa 
, davranmasını Yunan Kızılhaç ket paket eşya getirerek yar 

göre, yalnız antakyada top· 
larıan paranın 2501 lirayı 
bulduğunu bildirilmektedir. 
Bu suretle toplanan yardım 
mikdarınm, Halayın milli 
şuurile mütenasip bir nisbe 
ti bulacağına hiç şüphe yok 

teşkilatının süratle Anadolu· dım k0mitesine teslim e!mek 
ya gitmesini isteınektedir. tedir. 

Amerikanın Ankara bü · 
yük Elçisi hükumetimize mü 
racaat ederek, lstanbuldaki 
Amerikan hastanesi Başhe· 
~imi ile iki Türk doktoru · 
nun ve müstahdemlerin, Ana 

-doluda felakete uğrayao mm 
takada çahşmağa amade ol
duklarını bildirmiş, bu dos
tane ve insani kklif hüku · 

fmetimizce :teşekkürle ka· 
bul edilerek doktorların Kı
zılayın ,eyyar hastanesinde 
çalqmaıı bildirilmiştir. 

Kayseri halkı iki gün 
ıçinde 14700 !ira gibi mühim 
bir mableğ toplayarak milli 
yardım komitesine gönder
miılerdir. Bundan başka 2 
don ve gömlek, 600 batanya 
da gönderilmiştir. Ayrıca 

: pastırma, şeker, sucuk, yağ, 
(pirinç, fasuly~, çay, zeytin, 
t kuru üzüm: dolu bir tren fe. 
laket mmtakasma gönderil
miştir· 

Malatyalılar evvelce toplıya· 
Lrak gönderdikleri para ve· 
ryiyt:cekten mada yeniden 
:ı_ 4000 kilo bulgur, 1000 kilo 
buğday, 2000 kilo pekmez, 

L 2000 kilo ekrnek ve saire 
göndermişlerdir. Toplanan 
iane mikdarı da 2320 füaya 
baliğ olmuştur. Aynca Ma
latya bez fabrikası felaket
zedeıerden 200 kişiyi barın
dırmayı teahhüt eylemiştir. 

Balıkesir halkl felaketze
deler için bir g·ünde 7 bin 
Jira para ve birçok yiyecek 
ve ıe,ycce~ eı1•sı toplamlf· 

Evinde hasta yatan bir za 
bit, odasındaki kilimlere ya
tağının biriııi sararak milli 
Yardım komitesine gönder- tur. 

Ras ordusunda isyan mı? 
Yiyecek bulamıyan R.us askerıerinin isyan 

ettiği bildiriliyor 
Riga 30 A.A. - Havas ajansı bildiriyor: Kızılordu Kaf 

kasya ve SiberyadanlSObin kişilik takviye kıtaatım Finları 
diya cephesine getirmiştir. Mannerhaym hattına yeniden 
taarruz eden Ruslar, ağır zayiatla püıkürtülmüşltordir. 10 
bin Rus askerinin geri ile teması kesilerek esir olmağa 
mahkum oldukları ve karmakarışık bir halde çekildikte 
ri söylenmektedir. 

Diğer taraftan yiyecek bulamadıklarından dolayı Rus 
askerlerinin isyan elliği de haber veriliyor. 

Garp cephesinde tayyare faaliyeti 
Pariı 30 A. A, - Garp cephesinde düşmanın ke~'.' ~ay 

yareleri havanın fena!ığına rağmen, garbi Fransa üzerin-

de faaliyet göstermişlerdir. Hiçbir bomba atılmamıştı r. 

lrlandada ahnan tedbirler 
Dublen 30 (a.a.) - lrlandada çalınan silahlar hakkın

da tahkikat devam etmektedir. İrlanda Cümhurreisi, bu 
hususta izahat vermek üzere İrlanda meclisini fevkalade 
toplantıya davet etmiştir. Bütün lrlandada istisnai t~.,d
birler alınmıştır. 

BıR ALMAN VAPURU ESİR ED1Lu1 
Londra 30 A. A. Cenubi Am~rikadan Almanyaya 

kahve ve petrol göndermekte olan 8500 tonluk bir Al -
man vapuru İngiliz ve Fransız donanmas• tarafından esır 
edilmiştir. 

lsveçte toplanan: iane 
lıtokholm.20 (a.a.) - lsveçte Finlandiya için toplanan 

iue · mikdui S mil~ B00 · kuruna. balii obııutlur. 
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ilan 
Kı ıkhan icra dai
resinden 

himde 577 kuruş kıymetli 
4 sehmi ve 90 nuınarada ay
nı mevkideki tarlanın 48 se : 
hi.nJe 22 lera 87 kuruş kıy) 
metli 13 sehmi ve 91 numa 

Kozan ahalisiuden Sehlik 
Hasan Öztürke borçlu Kı 

· rıkhanda mukim iken mehal
li ikameti Mechul bulunan rdda ve wezkur mevkideki 
Aziryan misaka ait Kırıkhan tarlanın 2400 sehim37 lira 
kasabası derununda kain kıymetli 240 sehmi ve 83 

6 numarada ot yeri mevkiin-
3 7 mahzar tapu num.:trah deki tarlanın 24 sehimde34 
ilci oda bir salon ve ön kıs lira kıymetli dört sehmi 've 
mı bahçe yüz çam ve alt-

84 numarada ve ayni mevki 
mış adet meyve ağaçlarım de tarlanın 24 sehimde 13 
ve bir su havuzu ve arka lira 65 kuruş kıymetli dört 
kısmında betondan mamul sehmive 141numarad{l boklu 
ve demir darabalı bir kah- tepe tarlası ml"'vkiinde tarla 
vehane ve dokuz bap yine nm 16 sehimde 341 lira 
demir darilbah nıagdza ve kıymetli ı 3 sehmi 
~rka kısmında dört odah bir ve 153 numaradaki kır 
hanenin üç bin lira kıymet t rlası m~vkiinde tarlamn 96 
li nısıf hissesi sehimde 25 lira kıymetli 29 

Yine mezkur kasaba de- sehmi ve 182 numaralı ayni 
rununda 638 tapu mahzar mevkideki tarlanın 7200 se· 
numaralı iki gözlü bir oda himde 131,5 lira kıymetli 1575 
ve ön kısmında iki aded de sehmi ve 185 numarada ve 
mir darabah betondan yapıt ayni mevkideki tarlanın 7200 
mış mağaza ve arka kısmın- sehimde 11 lira 70 kuruş 
da bir arsayı muhtevi harap kıymetli 600 sehmi. ve 154 
bir hanın bin lira kıymetli numaradaki ayni mavkideki 
nısıf hissesi tarlanın 24 sehimde 46 lira 

ve Çiloğlan büyüğü köyün kıymetli (4) sehmi ve 133 nu 
de 33 mahzar numaralı bir tarlanın 4 sehimde 93 lira marada boklu tepe tarlası 

mevkiindeki tarlanın 7200 se 
kaymetli bir sehmi himde (6,5) lira kıymetli 600 

v~. 34 nu~aradaki ta~la· sdımi vel30numarada ayni mev 
nın dort sehımdM 90 lıra 
kıy~etli bir sehmi. ve 35 nu 
maralı tarlanın dört sehimde 
99 lira kıymetli bir sehmi 
vr30 numaralı tarlanın 173 
lira 81 kuruş kıymetli nısfı 
Ve 37 numaralı tarlanın 88,5 
buçuk lira kıymetli nısfı ve 
6 numaralı abalaklı köyünün 
boklu tepe mevkiinde kain 
bir tarlanın _160 sehimde 65 
lira kıymetli 88 sP.hmi ve 10 
unwarada ve ayni mevkide 
ki tarlanın 160 selıimde 44 
buçuk lira kıymetli 88 seh 
mi ve Torunannebli köyü
nün hurfan höyüğü mevkiin· 
de 5 tapu mahzısr numarah 
tarlanın 7200 sehimde 408 

kideki tarlanın 7200 sene· 
sinde 622 kuruş kiyrnetli600 
sehmi ve 204 numarada ve 
kır tarla mevk\indeki tarla· 
nın üç sehimde 19 lira 33 
kuruş kıymetli bir sehmi. ve 
205 numarada ve mezkur 
mevkidt'ki tarlanm üç se
himde 46 lira kıymetli bir selı 
mi. Ki ceman 34 kıta emvah 
garyi menkuledeki borçlu mi 
sakın hissesi kozan icra me
murhığunun kararına tevfikan 
Kırıkhan icra dairesinde açık 
art•ırma ile önümüzdeki 940 
senesi Şubat ayırım birinci 
perşembe günü saat 9 dan iti 
baren Kırıkhan icra dairesin 
de satılacaktır. Daha fazla 
malumat almak istiyen 
ler için satış şartnamesi 15 : 
'ikinci kanun 940 tarihinden 
itibaren herkes tarafından 
görülmesi için açık bulundu· 
rulacaktır. Arttırma bedeli 
mezkur gayri menkullerin 

lira kıymetli 600 sehmi ve 
çakaltepe darı tarlası mP.vki 
inde 35 mahzar numaralı tar 
lanın7200 sehimde 7 lira kıy
metli 600sehmi ve 36 numa 
rada ayni mevkideki tarlanın 
7200 sehimde 2~ lira kıy
metli 600 sehim ve 37 nu 
marada ayni mevkideki tar· 
ı . 7200 sehimde 2 muhammen kıymetinin yüzde 
anın 75 · · b 1 d " kd" d · lira kıymetli 600 sehmi ve · .!.01 u ma ıgı ~ta .. ı~_~C:.~-~ 

uzun keyli köyünde ayni mev- son artt:ramn teahhud~ t:ıakı . 
kide 38 numaralı tarlanın I kalmak ~zere. on. beş gun da· 
7200 sehimde 49,5 lira kıy ha te~dı~ e~.iJ~:ış ol~ci\ğı ve 

metli 6~ sehmi ve annebli orı beşıncı gunuJ aynı sautte 
kuyu .<Öyünde 49 numarada gay~i menk~l en çok art~ra· 
ki tarlanın 7200 sehimde na ıhale edılecek V'! bu ıha· 

34 lira 69 kuruş kıymetli ledt!n sonra vukubulacak bi-
600 sehmi ve 82 numarada lumum rüsüm ve masraflar 
ve mezkur köyün ot yeri muşleriye ·ait olacaktır. "Jpo· 1 
ınevkiindeki tarlanın üç se- tek s.ıhibi alacaklılarla diğer 
himde ı 19,5 lira kıymetli alakadarların.gayri menkul 
bir sehmi ve 85 numarada iizerindeki haklarını hususile 
mezkur köyün kır tarlası mev faiz ve masrafa dair olan İl 
kiinde üç sehimde 17 lira iddialarını,.,evrakı,.müsbitele . 

·kıymetli bir sehmi ve 86 nu rile yirmi gün içinde icra da.ı 
maralı ayni mevkideki tarla iresine bildirmeleri aksi hal· 
nın üç sehimde 32,5 ... lira de hakhtrı tapu sicilile sabit 
kıymetli bir sehmi. Ve 87 olmadıkça satış bedelinin pay 
numaralı ve mezkür mevki- laşmasından hariç tutulaca· 
deki tarlanın üç sehimde24,5 ğından. talip olanların yukar · 
lera kıymetli bir sehmi ' ve da hizaların.la gösterilen muJ: 
88 numarada ve ayni mı~v- hammen.,. kıymetle:rinin'yüzde 
kideki tarlanın üç sehimde il yedi buçuğu nisbetinde ;pey 
113 lira kıymetli bir sehmi akç:İsı1 veya :milli bir ~ban
ve 89 numarada ve mezkur kanın 'teminat.., mektubunu 
mevkidck" tarlanın 36 se-- getirmeleri ilirı olunur, ... 


