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ti yele 
ıu gibi 
5rlerin 
i:liyeye 
yetııa

ri ilan 
;eisi 

agra yapmıyoruz 
Milli f elô:ket karşısında 
Hataglılarzn gösterdiği 

hassasiqet telıarrik 
~aat 've 

usul ile 
eksilt-

Bayran1 masraflarını felaketzede kardeş
lerimize vermek ıçın yapılan feklif 

memnuniyetle karşılandı 
7961, Milli Felaket ,dolayısiylc bunun için yapılacak mas-
tutar~ :>i.ıtün .. Tür~ milleti milli ma- rafların felaketzedelere "te· 
yedı em gunlerı yaşamaktadır. berrüü. 

Bilatefrik bütün vtttandaşlar, Bu çok asil alaka ve 
9~ J gıkünüo yettiği kadar felaket 1 hassasiyeHe ı fevkalade mem 
D" t d ~ ord ~e e kardeşlerine ydrdıma nun olaıı yardım komitesi 

~fonudn ~evam ederken, yaklaşmakta Belediye ile tem sa geçerek' 
ın ao Sa h ık b ·ı d olan kurban bayramı dolayı· yın a ın . u .ası. uyg u 

k iste.·•iyle milli yardım komitesine ve .arzusunu bıldırmtş ve Be· 
ebt'ci· bir teklif yapılmıştır Yapılan ledıye de halkın bu arzusuna 

· abu tekl'ıf'ııı h' l' d uyarak bu S~ll! bıyr,\ n yer-
nrıı y., ma 1ye ı şu ur: I · d 
sureti Milli fftlakel dolasiyle bu :r~ne olap ve atlı karınca 
·ı ··ıı. k b gıbı çocuklara mahsus eğ-ı e go..,ene ur an bayramında m - l · · ~ . . e ence yerlerını açmamaga ka· 

~asım ve şenlık yapılmıyarak rar vermiştir . 
ırnunda- rnw 

iıkv:~: Vilayetimizin 
·aza me' 

l t> gir 
1 bele· 
mış ol· 
banka• 

rıda rnİİ' 

Mülki teşkilatı 
Vekiller heyetince kabul 

'Ve tasdik edildi 
)lan ih• Yeni teşkilatta çok isabetli bir kaı arla 

evvel 

makbuj birçok nahiye ve köylerjmizin !adı 
d·1 e• • eırn d _ ... 
rilece~ egışmışhr 

atıudab Vilayetimizde hazırlanarak j üzere Ham ::ım nahiyesi Yay 
e vası ah il\ ye Vekaletine sunulan adac 111 <la meı kez nahiy;sinderı 
ktuı~la(ve Dahiliye Vekaletince ve· 1 başka mt>rkezi Bezge olmak 

z~re.lciller heyetine gönderileıı üzere Bezge ve K1şlak nahi-
verı "lk~ t k T · · k 1 · H "h"~ıu ı eş ı at proıesı, ve il- ye erı. assada merkez na-
mu u ler ht-yetince kabul ve tas- hiyesinden başka merkezi .;a akdik edilmi~tir. Bu hususta Aktf'pe olmak tizere Güvenç 

rı me Aııkaradaıı -'Şağıdaki malumat n<thiyesi kurulmaktadır. 
.. t klİf\'erilmektedır: Kararnamede bu nahiyele 

e fir icra Vekilleri ııeyeıı, 1 la- ı ' bağlanacak köyler ayrı 
er,· ıcılay Vılayetınin müıkı teşkil·a ayrı gösterilmel:tedir. Hatay 
si t~;1 "'1a ait olan kararnameyi kabul Vilayeti içinde teşkil olunan 

etmiştir. Yeni teşkıl5.ta göre bütün nahiyeler tam teşkilat· 
ntak}'a merkez k 4zasmda h birer nahiye clacak1ır. 
ıerkez nahiyesi Ba r Har 

illi lllb' ' ' e ıye, Bedırge, merkczı Çek- it' alimiz ~a dJ.mecr köyü olmak üzere Hı· 
:~e~!i,ıırbry, merkezi Alevışık ol· Dün Kırıkhana gitti 
liradıtmak üzere Süv~ydiye, mer

r tahıılkezi Şenköy olmak üzere 
nu ıı~eylıköy, merkezi Kazıklı 
e.~erd,plın'.tk üzere Karsu nahiyele 

musa ri bulunmaktadır. 

1;d~:.~ . Dörtyolda mer.kez ııahiyt
. 8,.-ındeıı başka Erzın ve Payas 

o(~~1 11'1ahiyeleri, lskeııderunda nıer 
dterdılc.~z nahiyesinden başka mer 
rlügiifltcezi Kabaevli olmak üzere 
l" rı>A ~ uzu rsgz ve Belan nahiyeleri 

teşkil olunnıaktadır.Kırıkhan 
ıizi .~kazasında merhz nahiye
·~:sf~İ\~inden başkaAktepe nahıyesi 

ıalağv?luı!arakyerirıe Yalangozda 
1 ~ru te~ aynkı ısınıle bir nahiye kurul 
m ına tadı~. Reyhani} c-de mer 

kez nahıyesinden ba~ka Cur 
curuıı kö)ü nıerkez olmak 

Kırıkhan mmtakasında is
ka.ı edilen Erzincan felaket· 
zedeleriııi görmt•k üzere Va
limiz dün öğleden sonra Kı
rıkhana 'gitmiştir. 

. D~n. -l~ haber v~rdiki
mız gıbı, !< ırıkhana ınüret· 
tep olan felaketzedeler ka
milen yerleş\ irilmiş ve is lira. 

hat t'Sbapları temin olunmuş bu 
lunmaktadır. Bundan soılra 
Kırıkhan ve Reyha11iyeye 
iskaa için felaketzede gönde
rilmiyecek, gelecek olanlar 
Ar.taky~, Dörtyol ve İskerde· 
runa misafir edileceklerdir. 

Valimiz bu günde diğeı 
mıntakalara giderek tt!tkikat
ta bulunacaktır. 

Parti Grupu 
Dün harici vaziyet 

h?kkındn izahat aldı 
Ankara 16 A.A. - Cüm 

huriyt Halk Partisi Meclis 
Grupu dün öğleden sonra 
toplaıımışlır. 

Celse açılır açılmaz kürsü ye 
gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, bizi yakından ve 
uzaktan alakadar edeıı hari
ci meseleler haRkında iza
hat vermiş ve :oon defa Ha
riciye Genel Sekreterimiz 
Menemencioğlu tarafı•lÖan 
hükumetimiz namına Fransa 
ve İngiltere ile akdedilen 
iktisadi anlaşma ile Sofya 
temasları hakkında izahat 
vermiş ve bu izahat Parti 
Grupunda tasvib olunarak 
ruznameye 5eçilmiştir. 

Cümhurreişl-
• 

mıze 

Gelen taziye tel -
grafları 

Cümhurreisinıiz Milli Şef 
İnönüne, milli felaket dofayıs\
le dünyamrı her tarafından 
taziyf' ve teessur telgrafları 
gel!llekte devam ediyor. Bu 
arada Arnavud Kralı Zogo 
ile Amerika, lngiltere Fran· 
sa ve diğer memleketteki te 
~ekküller ve eşhastan binler 
Ct~ taziy~ ve teessür telgrafı 
gelmiştir. 

Yeni bir komisyon 
Ankara 16 A. A. -

Erzincandak~ zelzele felake:
ti dolayısile felaketzedeleri 
yerleştirmek ve zelzele mın
takasında muvakkat inşaat 
ve tamirat işlerile meşgul 
olmak üzere Başvekalet 
ıı i.Jteşarının riyasetinde Öir 
kor. isyon teşekkül etmiştir. 

Yunan gaz~teleri-
nin neştİyatı 

Ankara 16 A. A . bütün 
Yunan gazeteleri, günlerden 
beri Anadolu zdzele feıake 
ti ile meşgul olmakta de -
vaın ediyor. Gazeteler fela· 
ketzedelere yurdunda bulıın· 
mak için Yunan milletinin 
aldığı kararı alkışlamakta 
ve ıki mille:t arasındaki pisi 
kolojik birliğin en parlak 
bir misali olarak bu yardım 
işini tebarüı ettirmekte, bu 

feıakt'tİn iki memleket ara · 

Bütiin dünyada 
Felaketzedelere gardım işi 

hızla ilerliyor 
İranlı kardeşlerim\z ilk yardım olarak 
1.10 hin lira gonderdiler Kahire ve Bel
grad Elçiliklerirnize teberrül~r devam 
ediyor - Londrada teşekkül eden ko-

mite faa Uyete geçti 
Zelzele fdaketi dolayısi- dım komitesi de faaliyete 

le, içeride ve dışarıda yar· geçmis ve teberrüleri kabul 
dım hareketi bergün artan le başlamıştır. 
bir hızla d<!vam etmekte- Londradaki Belçika ve 

dir. Yurd içinde toplanan Arjantin Safirleri, Büyük 
tebetrüler birbuçuk milyon Elçiliğimizi ziyaret e~erek 
lirayı çoktan geçmiştir . Yurt milli felakette:ı dolayı tazi
dışındaki teberrüler h~kkın- yede bulunmuş lOııar (ııgi 
da aldığlmız haberleri Slra liz lirası teberrü eylemişler-
sile aşağıya koyuyoruz: dir. 

Tahrarı büyük elçiliğimi· Belgrattaki Elçili~imiı 
ze İranlı kardeşlerimizin te- vasıtasile Yugoslavyalı ha-
berrüü devam etmektedir. yırsever vatandaşların ,teber 
Felaketzedeler için evvelki rü 'etüği L\6370 din.u ile 11 

gün akşama kadar teberrü İngiliz lirası Kızılay inerke-
edilen para 11 O bin liraya zine yollanmıştır. 
baliğ olmuştur. Bundan baş M .:ı dras Müslüman 
ka yine İranlı kardeşlerimiz larının teberrüü 
tarafındun felaketzedeler 
için teberrü edilen eşyalar
dan itk p ırti El"zı n::n t u-
laşmıştır. ikinci pa,.ti de 
yola çıkarılmak ÜZf'redir. 

Kahire Etçilığirnize ha
yırsever Mısırlıların teberrü 
~evdm etmektedir. 

İkinci defa olard top~a
n 11 15J) lrı~ıliz lir.ısı (ıthi 

re Elçiliğimiz vasttasile merke
ze yollanmıŞtır t'!berrli de
vcın etmektedir. 

İngiliz Şark orduları 
taraf ıııdan t~berrü edilen 
800 çadırın yola çıka-

rıldığı Hariciye Vekilimiz 
vasıtasile Kızılaya bi!diril· 
miştir. 

Hindistanııı Madras şeh· 
rindeki Müslüman deri tüc· 
carları Milli Şefimize gön
derdikleri bir telgrafta zelze 
le felaketiııdeıı duyduK:ları 
teessürü açıklıyarak ff1aket
zedelere yardım için geniş 
mikyasta teberrüde buluna
caklarını bihlirmekteefüler. 

Orlianiye s~mt 
ocağının topladığı 

teberrü 
Orhaniye semtoca~ı lara 

fı ııdan f elakelzedeler için 80 
lira para teberriiü ile birçok 
geyt"cek ve örtnnecek e~y.ı 
toplanmıştır. 

Bükreş Büyük el-. . 
Hi ıdistanJ i teberrü edi çımız 

len 2Q şer kişilik 1000 ça- Bükreş 16 A. A. - Tür 
dırda yola çıkilrılrnıştır kiyenin Bükreş büyük Elçisi 

Londradnki Büyiik Elçili bugün Romanya Başvekili 
ğimize hayırsever lngilizler rataresko tarafından kabul 
tarafından fe laketzedeler e edilmiş ve kendisile uzun 
teberrü edilen 2135 İngiliz müddet görüşmüştür. Bu gö· 
lirasmdan mürekkep ilk kı rüşmelerin Anadolu felaket
sım merkeze yollanmıştır. Bun zedelerine yadım ve tica -
dan başka Lord Loydu ı ri- ret muaheclesile alakadar ol 
yaselinde teşekkül ed"n yar du~u söylenmek\edir. ! l h' __ lliiiii ____ .... ll.llİllll ___ ~ 

K n isarlar i 
Lik00

rleri a 
suıdaki sarsılmaz bağlılığı i 
bir l:at daha kuvvetlendir -
diğine işaret eylemektedir -
ler. 

Bayramda misafirlerınize kahve yerıne ne-
faseti dünyaca malum çok daha leziz ve rayihalı 
lnhisar likörleri ikram ediniz. Bu suretle yerli malı 
kullönarak memle.<el vazifesini de yapmış olursunuz. 

İnhisarlar idaresiılİn çe-Dün yine zelzele 
olClu 

Dün akşam 21,25 de An
kara vr: Amasrada üç zel· 
zt-le kaydedilmiştir. Hasar 
ve. zayiat yoktur. 

şitli' sıgaraları 
Bayrarııda en müşkülpesent tiryaki misafirlerinizi 

memnun edecek derecede nefis ve muhteliftçeşitleri 
muhtevi bir sıgaradır. Ve çok mekbule geçen en 
kibar bayram lıediyesit:lir. 
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Holandtt ve Belçikada 
Huduttaki halk dahile doğru çekili
yor - Vaziyet gerginliğiui n1uhafaza 

etmektedir 
Brüksel 16~ A. A. 

~ 

Alman tehlikesine karşı Bel 
çikanın bütün hudutlarda 
aldığı aslreri tedbirler devam 
etmektedir. Hükumetin neş · 
rettiği tebliğe ra 1nıeıı, halk 
arasındaki heyecan gittikçe 
artıyor. Bütün belçikada hum 
mAlı bir askeri hazırlık var
dır. Alman hududuna yakın 
kasabaların hc.lkı trenle:le 
dahile doğru çt'kilmektedir
ler. 

Siye.si mehafil, Viiziyetir. 
ciddiyetini muhafaza ettiğini 
beyanda müttefiktirler. 

Diğer taraftan !-!olanda· 
dan gelen haberler, orada. 
Belçikada olduğu gibi uü -
yük bir heyeran hü'<ü'll 

Finlandiya da 
Rus tebliği 

Moskova 16 (a.a.) - Dün· 
kü haMkat hakkında neşre· 
dilen Rus tebliğinde, cephe· 
nin muhtelif yerlerinde keşif 
kolları ınüsademesiyle, tüfek, 
metralyöz ve top ateşi teati 
edildiği, piyade cüzütaınları 
arasında çarpışmalar olduğu 
ve Rus tayyarelerinin askeri 

, hedefleri muvaffakiyetle bom· 
bardıman ettikleri bildiril-
mektedir. 

Finlandiya tebligi 
Hel.siki 16 (a.a.) - Dün· 

kü harekat hakkında Finlan· 
diya tebliği, Şarkta keşif 
kolları müsademesi olduğu 

: nu düşman tayyarelerinin 
birçok şehirleri bombardı· 
man ederek Barsa şehrini 
harap ettiklerini, 1ekserisi 
kadın ve çocuk olmak üze 

~re bin;ok sivillerin öldüğünü 
~bildirmektedir. 

Diğer taraf tan ayrıca ve
rilen bir habere göre, dünkü 
Rus bombardımanlar: mühi nı 
maddi zarara sebep olmuş· 
tur. 

sürdüğünü, hükumetin azami 
sürntle hetzırlık yaplığını bil 
d!rmektedir. 

1 lolanda hududuna yakın 
bir kasabada mecburen ye 
re iııen bir Alınan balonu 
bulurıarak mÜ>adcre edilmiş 
tir. Bu balonda ras ıd aletle 
ri bulunmakta idi 

Daladye Belçika 
elçisile görüştü 
Briiksel 16 A, A, 

Fr~nsız Başvekili Daladye 
düıı Fransız orduları Başku 
ınand anı Gen erdi G ı•n len ile 
görüştükten sonra, Belçika • 
ııın Paris, Elçisi.1i kabul edt• 
rek kendisile uzun müdd~t 
göı üşmüştür. 

Hitler 
Rusyaya cephe mi 

alacak ? 
Cenevre Tribüne de 

Geneve 'in siyasi muharriri 
" FiıılancJiyaya yudım ,, baş 
lığı altında neşrettiği bir 
makalede diyor ki : 

Eğer Moskova hükumeti 
Finlandiya hareketin le düş 
tüğü vaziyeti ıslah edemez-
se Hitlerin Göring planını 
tekrar alarak Zigfrid hattı 

na sığırıarak birdPnbire Rus 
yaya dönmesinden korkul -
maktadır. Bu suretle Hitler 
bir taşla iki kuş vurmuş o· 
lacaktır, Evvela kolay kolay 
çıkarılamıyacağı mu · 
azzam toprakları ele geçire· 
cek ve sonra da ltalya 
yı tatmin etmiş olacakhr. 

lngilterenin 
Üç denizaltısı battı 

Londra 17 A. A. İn· 
giliz Bahriye Nezaretinin 
dün ne~rettiği bir tebliğe gö 
re, Üç denizaltı gemisi üsle· 
rine dönmemişlerdir. Bunlar, 
kt:nJilerine verilen gizli bir 
•ıazifeye gönderilmiş idiler. 
Bu denizaltı g .nıilerine k'-?y· 
bolmuş nazarile bakılabilir. 

Romanyada tev -
kifler 

YENJGO~ 
ıa 2 .. 

1 2 milyon Ren 
geyiği 

Finlandiyadan hic
ret ~tti' 

Rus Fın harLi iki mil· 
yondan fazla geyigin vaktin 
dan evvel kutba hicret etme 
!erine sebebiyet vermiştir. 
Laponyanın en büyük serve 
ti oldn halen Fin ordusunun 
muhafazası altında şarktan 
garbe doğru kış yürüyüşle· 
rirı e başla mışla rd ır. 

Filhakika bu geyikler her 
sene böyle hicret etmekte
dir. Fakat bu senf" Finierin 
~uslarla harp halinde bulun 
ması ve kar mevsiminin ge· 
cikmesi memleketin başlıc:t 
servetıt"riııden biri olan ge
yiklerin düşman eline geçmek 
ihtimallerini do!';urmuş ve 
Finler buna karşı tedbir ol
mak üzere iki milyun geyiğin 
vaktinden evvel muhaceretle 
rıru temin etınişl~rdir. 

Esasen top seslerinden Ür· 
ken geyikler:n büyük sürüler 
halince toplandıkları görül 
mektedir. Laponyanırı yega
ne serveti olaıı geyikler kış 
rnev5imi başlayıp yere düşen 
karın kalınlığı bir ın°treyi 
tecaviiz edince daha muhafa 
zalı şimali garbi meml,,.ket-
lerine doğru hicret et
mektedirler 

Her mıntakadan toplanıp 
gi!len geyik sürülerini muh
telif kimseler idare etmekte 
<lirle. Böylece bir mmtakada 
bütiin geyikler toplanmakta 
ve askeri tedbirler ile diğer 
bir mm takaya sevko [un mak
tadır. Kar çok kalın olduğun 
dan yol bulmak fevkalade 
mii"<üldür. Bunun için kar 
polisleri tayin olunmuştur. 
İki milyonu mütecaviz geyİ · 
ği \dare edenieriıı hali dt· 
ayrıca enteresan bir manza· 
ra teşkil ~lmcktedir. Soğuk· 
tan donmamak icin mu~ıtelif 

hayvan postları içine sığın
mış ve pulka tesmiye olunan 
bir kişilik kızlaklar üzerind~ 

oturan adamların vaziyeti 
görül,.cek şeydir. 

Rus t arruzuna karşı 
hazırlık 

Maner haym hattı mu
kavemet ediyor 
lstokholm 16 (a.a.) 

Finlandiya cephesinde tetki
kat yaptıktan sonr.t buraya 
dönen İsveçli zabitler, Ma-

Helsinki 16 (a.a.) - Fin· 
landiya ordusu, yakında baş· 

Bükreş 17 - Alman ta- laması kuv\•etle muhtemel 

t nerhayııı hattın ııı 400 biıı 
Rus askerine muvaffakiyetle 
mukavemet etti~ini ve bu 

nıftarlarından 40 kişi zabıta ! olan uüyük Rus taarruzlarına 
ca tevkif edilmiştir. Bunlar f hazırıanmaktadır. Bu taarruz 
Nazi teşkilatı yapmak suçile 1 için lazım gelen .nukabele 
müttehimdirler. l hazırlıkları tdmamlanmıştır. 

mukavenıetiıı ilkbaharda dahı sit olarak gönderilen si-
devam edeceğini söylemek- Iablara müsaade etmekte 
tc<li rler. olduğunu, bugünkü ticaret 
İsveç h · kunı eti v in serbestisini hiç bir suretle 

Rusyaya cevab1 tahdide niyeti olmadığını 

ı bildırmiştir. 
stokholm 16 (aa) - F. d" b••t•• d. 

İsveç hükünıeti, Finlandiyaya ınlan ıya u un 'n-
sevkeJileıı silah ve mühim- yayı yardıma 

, mattan dolayı Sovyet Rusya· 
nın protestosuna. c:ev.ıp ver· 
mi~tir. 

çağırıyor 

Aınerikadan gelen ilk gö· 
nüllli kafileleri ı~veç yoliyle 
Finlandiyaya varmışlardır. 

Dört gümlenberi Rus tay· 
ycırelerinin Finlandiyaııın ce· 
nup şehirlerini bombar<lımam 
d<!v. m etmektedir. Birçok 
küçük kasabalar harap ol-
muştur. 

Tahranda nüfus 
s2ıyımı 1 
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lnl;az erile 
ba sakla ı Türk Havi.~~ 
Kurumuna veriniz k 

Tiirk Hava Kurumu y11rd11muzu aşılmaz bir kale ha 
rı,.. getirmrk için yıllardanbfri uğraşıyor. Çünkü hav~sı 
lıak'm olm.ya ı ınil et n i ıkı ıza mahkumdurlar Havanı 
za hakım olmak, yurclu ı rm ı'y •ti•ıi ka i surette teın 
etmek demektir. 

Kuı bun bayramında kes .. ce;in kurbarıların derileriy 
b:rsaklarıı~ı Hava Kurumuna vPrm yi unutma! . yurd 
dort bu ·;ı~ıwl..ı toplan ıc.ı1< o ..ın b ı kurh ın dPrileri)' 
barsaklar, Hava Kıırnmu. Kızılay ve Çocuk Esirgeıt 
kurumları ar..ısında taksim e lilır. Kurb n d rılerini H 
va Kurumuna verme~) .hem ha v.ımızııı <>mn 'yetine h 
met, hem, z Jule ~elakdın ğrıyan yurtdttşlara yardı 
ve hem de k ~ısesız } vru __ ..ır,n bakımına iştirak etmiş İ 
lursunuz. Bu ııç faydalı mu .seseye bir anda hizmet d 
bilm.e~, şüphe yok ki ancak kurban bayramında müınekıı 
olabılır. 

v 

... inhisarlar dar,~sine 
İmtihanla yeni memur alınacak 

lrıhis:ırlar Umum Müdürlüğün den ca 
A - Açık memuriyerl r iç'n HatayBaşnıüJ ·:r'ıyet' · d 0 P 

b b k . . h ... ı '1117. b ir musa a a ımtı anı yapılacaktır. e 
B lmtihiın tarihi ayrıca ilan edilecektir. 
C imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vasıf 

şartları haiz olmaları lazımdır. 
l En az orta tahsilini hitırıııiş olmak ku 
2- Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulunrnBka 
3 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yokarı olmama 
4 Sıhhatlı bulunmak ve b deni arıtasız bulurımamak 5~ 
5 İyi nhlak sahibi olm.ık nı 
D İmtihana talip olanlar b r dılekçe ve evrakı müsb de 

te ve üç foto2"rafla birlikte B:ışmıidıirlıiğe nıüraatla kayıtie. 
larını yaptırmalıdırlar: Mı 

E- imtihan mevzuu şunl.ı dır: çer 
1 Hesap ve hendese ya 
2 - Yazı 
3- Umumi malumat 
4 - Lisan (Konuşma 

(Haya bilgi~i, Coğrafya) 
ve yazı) 

nu 
re 

111.J Not: 
1 l · ı . . d . d kış 

mtı rnn netıcesın e aynı ereced 0 muvaffak ola~ k 
lar arasında yabancı lisdna vo ,ıf olanlar tercih edilir. 

8 

2 İmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vot~t!' 
ziyetlerİn<> göre haremdeki dereceler ÜZ('riııden ücretle( wa 
tespit edilerek tayinleri . tesp t edilecek muvaffakiyet d gı. 
receleri sırasile yapılır. mı 

3 - Tayin edildigi mahal v" vazift-yı 1 j gün zar{ınd:AI_ 
kabul etmıyenlerin bütün haki ırı ibtal edilir. d 

4 - Ecnebi lisana vakıf bulunanlar hangi lisanı bildik! ol 
rini dilel-çelt>rin • yazmalıdırlar. tik 

5 Muracaatlar 27 1 -940 Cumortesi günü akşaıtl zü 
aa kadar kabul ~dılecektir. 

Romanya ve Yu
goslavya Kralları 
Bükres 15 A. A. - Ro· 

manya Kralı Karol ıle Yu· 
goslavya Kral Naibi Prens 
0 ol arasında bir mülakat }'a

pılacağı hakkındaki rivayet
ler teeyyüd etmektedir. Her 
iki hükümdar Roma"ly hu 
dudunun Yugoslavy ı ak n 
bir ınm~.ıka ııda te p • 1-
lecek olan uİr LV p rtisinde 
birleşerek görüşeceklerdır. 

Kumardcl hile yap
mışlar 

Reyhaniyeli ~folıın ğ· 
lu Nebo. ekrabalarındaıı Isa 
oğlu Kadirlt> ortak oldrak 
Şeyh Mt>hnıet m ıhallesınden 
Fdzıl oğlu İzzettin ı e.kumar 
oynıyarak 7 lira parasını hi 
le ilt- aldıkları lzzettinin kara 
kola vaki mijracaatinden an 
!aşılmıştır. Suçlular hakların 
da tutulan curmü meşhud 
zabtlcıt ile birlikte adliyeye 
sevkedilmişlerdir. 

~9l;j~~.., 

ilan z 
su 

Cabrail mevkiindeki kat lei 
tanlıkta bulunan ölülerin } rı 
ni yapılan kabr:stnrıhğa ns fe 
li Meclisı Belediıeoiu olbl le 
taki kararı icabından oloııı le 
bu husus ıçin 1 3 940 irıtİ t 

• ' r J,.e 
sına kaddr naüJdet t~h Q F 
edilmiş olmakla ıJu müd dı 
tin hitamından evvel alaka d 
ran şiındıd n bel diyed . 

mahal nyırtarak ölülerini go ıl. 
mege başlamaları v~ bitnet g~ 
belt- diye tarafından kaldır te 
cağıııdaıı umum nlfikada c 
rı ı ah1mu olmak üzerf' i 
tt1 k yfiyet olunur. 

Belediye Reisligi t• 

l<ın 
Hatay tarihi PS<"rleri 

s 
d 

kıJ h 
ına heyetinden: 

10.1,948 çarşamLa gii "d 
saat 1 j d · Vılfi yet ı1' 
kamında Hatay tarihi ese~ g 
ni \.c:oruma heyeti tarafınd 2• 

vapılacak olan çatı ınüzetara 
rıııın asfalt ile tecridi 

j çinko derelerinin yenileııı>' 
ne ait eksiltmeye istekli ç 
madığındaıı 19,1,940 cıJ 

İsveç hükuıııcti bu ceva· 
bırıda, bütün lsveçl.l ~rin is· 
tiklal mücadelesi yapJn Fin
landiyalılarla kalbeıı beraber 
olduklarım, lsveçirı ticari ba· 
kundan Firılandiyaya tran· 1 

He:sinki 16 (a.a.) - Fin
landiya milli komitesi, radyo 
ile neşrettiği bir b~yanna

mede, Ruslanıı kahir kuv
vetlerine karşı, yurdunu mü
dafaa ed~n Fiıılandiyalı;ara 
acil yardım yapılmttsıııı rica 
etmektedir. 

Tahran 17 - lran hüku : 
meti, Tahranda medeni bir 
nüfus sayımı yapılmasını em 
re imiştir. Bu sayım, diğer 

vilayetler için örnek olac:ak-
tır. 

Neşı iyat Müdürü : / f;ÜnÜ saat 15 de yeniden." 
1 SELİM ÇELENK eksiltmesi yapılacağı ıl 

C H.P. Matbaasında basılmıştır, olunur. 


