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Paris anlaşması 
Çemberiayn Avam Kama 
rasıııda mühim bir nutuk
la bu anlaşmayı izalı etti 

F elô.ketzede
lere qardım 

Her tarafta deva 01 

ediyor 
Fdaketzede kardeşlerimi

ze yardım için yurt içindeki 
hareket, hararetle devam et· 
mektedir. Son alınan rakam
lara gör~, lzmirin t'!berrü 
listesi yalnız merkezde 112788 
lirayı bulmuştur. Kazalarla 
beraber lzmir vilayetinin te· 
berrüü 150810 liradır. Teber· 
rü devam etmektedir. 

Felaketzede 
kardeşlerimiz 
Hükumete ve halka 
şükranlarını bildi

riyorlar 
Aynen gönderilmişıir : 
Cümhuriyet hükumetimiz 

le asil ve yüce mill dimizin 
biz kardeşlerine karşı göster 
dikleri unutulmaz yardımları 
na, Hatay Valisi Şükrü Sök· 
mensüe<e sonsuz şükran!arı-

Erzincanın 
geti~tirdiği 
değerler .. 

-~3-
Mehmed Sadık Erzincani 

Müftü zade namile maruf olup 
1163 de doğmuş ve lstan • 
buldCı ikmali tahsil etmiştir. 

Muhtelif mevzulara dair e:;er· 
ler yazmıştır. Tahsilini ikmal 
e< linceye kadar derslerinden 
mada lıiçbir şeyle me~gul 
olmamağa karar verdiği için 

Erzincandan gelen mektup -
tarını dahi ikmali tahsil et
tikten sonra açıp okuduğ 

söylenir. 

İngiliz Başvekili zelzele felaketzedeleri 
ne yardıma devam ediıecegini söyledi 
ve Türkiye ile akdedilen mali anlaşma-

r ın esaslarını alattı 

Londra 17 A.A- - Avam k 
camJ.rası dün öğleden sonra 

t
• • d planarak Başvekil Çem· 

1

1'1117. 
berlaynm haftalık nutkunu 
ve Hor Belişanı:ı istifası hak

sıf \~mdaki şahsi beyanatını din 
1 miştir. Çemberlayn nut
kunda , Holanda ile Belçi· 

lunmııkanın her tehlikeye karşı 
mama sakin ve vakur vaziyetleri
mak ni takdir ve tazimle yade· 

.. bderek Finlandiyaya sözü 
mus . . l '\t · k gehrmış ve ngı erenın 

ayı illetler Cemiyeti kararı 
çerçevesi içinde Finlandiya

ya yardım etmekte olduğu

nu bu hususta tafai!at ve· 
rcmiyrceğiııi söylemiş ve 
m.ıtkun bu kısmı şiddetle ,al 
kışlanınıştır Bundan başka 

olaOakdeııiz meselesinden bab
İlir. seden Çemberlayn bu mın· 
sil "' taka11111 harptan uzak kaldı
~retleJ ğım memnuniyetle kaydel· 
ıyet miş, birçok Polonyalıların 

arfınd Al~~nlar . ~arafın~an .ida.m 
dıldıklcrımn teyıd edılmış 

ildik! olduğunu teessü~~e ~eyan :.t 
tikten sonra Turkıyeye so· 

akşadl zü getirmiş ve d ~miştir ki: 

"Türkiyede felaketli bir 
zelzelenin v~ onu takiben 
su br ~kmının birçok bölge

ki kal leri tahrib ve birçok insa.,la 
rin ) rı öldürdüğünü biliyuruz. ju 
ığa n8 felfıketten dolayı İngiliz mil· 
in olb }etinin sempatisini ve taziye 

~lnı.ıı lerini Türkiyeye iblağ 
O ıplJ.ettik _ve felfıkete:uğrıyanlara 

talı Fransa ile müştereken yar· 
mükd dımda bulunduk. 1Felaketze 
ala il d l . k .. .. k 

diyed .
1
: ere yıdy:ğce , or

1
tunec

1
e 

rini gö ı aç ve . ı r ma Zt'me er 
bitnet gönderdlk. Fransa ilt- müş-~ 
kaldır 1ereken yardıına~devam e<lt> 

kadar 
. ZCrt' İ 

Ct'ğiz . 

25 milyon liranm faizi 
yüzde dört, diğerlerinin fa izi 
yüzde üçtür. Borç 20 sP.ne 
de ödenecek ve mukabili 
tamamile Türk malı ve bilhas· 
sa tütün olmak suretile ıtfa 
olunacaktır. 

Harp devam ettiği müd· 
detçe senede bir milyon 
İngili7. liralık kuru y~miş a
lacağız ,. 

Çemberlayn bu anlaşma
nın geçenlerde Ankarada 
imzalanan karşılıklı yardım 

paktının mesut bir neticesi 

olduğuna işaret eylemiştir. 

Gaziantebin teberrü listesi 
m~rkezde 18700 liradır. Kaza· 
larla beraber tt-berrü mikda · 
rı 33036 liraya baliğ olmuş· 
tur. 

Sinop vilayetinin teberrüü 
14500 lirayı bulmuştur. Ta
rapzund:ı merkez 1 7700 kaza
larla birlikte vifayetin 
teberrüü 2 '/400 l i r a · 
dtr. Ayrıca şoförler ceın! yeti 
de 1000 lira teberrü etmiştir . 

Diğer vilayetlerde de te· 
berrüler devam etmekte ve 
ayniyat teberrüleri de mühim 

b\r yek.una baliğ olmaktadır. 

Blr şef kat Örneği 
Valimizin refik~hrı bayram münaseb~tile 
felaket:ıedeıere 145 pa,.ça giyecek eş

yası teberrü ettil~r 
Valimizin refikaları. b ıy 

ram münast:betile fe!aketze· 
delerden muhtaı; olanlara 
tevzi edi\mek üzere 145 par 
ça muhtdif giyecek eşya sa 
tın alarak Kızılaya teberrü 
eylemiştir. 209 lira kıyme · 
tinde olan bu giyecek eşya 

Valimiz 
Dün Reyhaniyede 
ki felaketzedeleri 

teftiş ettiler 
Valimiz Şükrü Söknıensü 

er Refakatinde •sıhhat müdü· 
' rü ve KızılayŞubesiRdsiDok 

lar, bilhassa Kmkhandaki 
muhtaç felaketzedelere tev· 
zi edifocektir. 

Gösterdikleri bu yük • 
sek şefkat ve alakadan do -
layı Valimizin çok Sayın eş· 
lerine teşekkür etmeyi bir 
borç biliriz. 

Baş1vekilimiz 
Dugüu bir nutuk 

söy Iiyecekler 
Başvekilimiz Doktor Refik 

Saydam, Biıyük Millet Mec
lisinin bş tatiline: girmesi 
münasebeti}~ bugün öğleden 
sonra bir nutuk söyliyecektir 

Bu nutuk buğün saatl 4 derı 
itibaren radyo tarafından 

Büyük Miılet Meclisi salonla· 
rından na1den neşredilect>ktir 

Türk· Bulgar 
yakınlığı 

mızı sunuyoruz. 
Hatay Halkının misafir -

perverliklerine ayrıca hepi -
miz teşekkür ederiz. Kendi 
öz kardaş ve evlatları gibi 
bizi bağırlarına basarak hüs 
n 'j kabul gösteren a~il ve 
necıp Hataylı knrdeş\e riırıiz 
bize bütün felaket ve acıta· 

rımızı unutturdu ve teselli 
etti. Sıcak yuvalarında ba • 
rmdırmak iskan ve iaşemizi 
temin ederek azami yardım
da bulunmak suretile bizle· 
ri memnuıı ve müteşekkir bı

rakıyorlar. 
Bizl~ri himayesine alan 

Valimizin göndermiş olduğu 
seferberlik müdürü, Beledi -
ye Reisi ve hükumet dokto 
rundan mürekkep iskan he· 
yeti ile iaşe ve sıhhi vaziyet 
}erimizi tetkik ettirmiş ve 
ihtiyaçlarımızı sordurmak 
lutfunda bulunmuşlardır. 

Hastalarımıza kar~ı pek 
büyük alaka gösterilmiş, ya -
ralılarımızla · hastalarımız te· 
davi aitma alınarak lazım 
gelen sıhhi tedbirler ittihaz 
E' dilmiştir. 

Her eve uğrayarak biz· 
leri istifsarı hatırda bulunan 
ve rnüteselli eden heyete, 
geceli gündüzlü çalışan ~m· 
niyet mG<lürlüğüııe,,Türk po 
lisleriniıı yardımlarına karşı 
teşekkür e tmeyi milli bir 
vicdan borcu olarak bilir ve 

takdirle karşılar ve bu hisle· 
rimiziaçıklanııya sayın g~zeteni 

zin vasıta olmasını dileriz. ,, 
Erzincan felaketzdelcri n<len 
Muharrem Polat Süleyman 
Hanoglu : Vahit Apaydın 
Hakkı Biikır 

Ömer Halis paşa ·- 1299 
da Erzincanda doğmuştur. 
13ıyıkoğullarındandır. İlk ve 
orta tahsilini Erzincanda, idadi 
tahsilinideEdirnede ikmal ettik 
tensonra 321de Harbiye mek 
tebinden mülazimlikle: çıkmış 
ve 330 senesinde Kurmay 
subaylığı na seçilmiştir. 

ltalya vı-: Balkan savaşla
rına kahramanca iştirak 

eden Ömer Halis bey, Ge -
ne\ savaşta İrak cephesinde 
bulunmuş ve Milli ls • 
tiklal mücadelesinde AH Fu· 
ad paşaya Erkanıharp ol • 
muştur. 

1341 de Ordu dairesi 
müfettişliğine tayin edilmiş 
vı; kara müsteşarı olarak 
beş s~ne müddetle milli mü· 
dafaa V .:kaletinde çalıştık • 
tan sonra üçüncü fırka ku· 
mandanlığı ile Erzin<'ana 
gelmiş ve Agrı harekatına 
iştirak ederek muvaffak\yet· 
ler göstermiştir . 

Vazifesine aşık, kibaı, na 
zik ve ;tyni zama.1da pek 
mütevazih bir asker olan 
G eneral Ô.ner Halis Btyık · 
tay, son memuriyeti olan 
İstanbul kumandanlığında 
Lulundu~ u s·rada son Erzin 
can faci.mndan bir müddet 
önce k .. lp sektesinden vefa t 
etmiş ve cendlesi muazzam 
bir törenle defnedilmiştir. 

Fransızcadırn Acemc~den 
mesleğine ve tarihe muteal 

11 Sayfayi çeviriniz 

inhisarlar Merıemencioğlu i!e Paris 
• 1 • t » imzalanan mali ve ikti· 
IS igı 

scıdi anlaşmr>,ÜÇ millet arasırı· 

türlbrahim olduğu hald'! dün 
Reyhaııiyeye giderek orada

misafir edilmiş olan felaket
zedeleti tefti~ eylemiş ve ev 
leri bir~r birer gezerek sth 
hat ve iskan bakımından 
vaziyetlerini te<lKik eylemiş· 
!erdir. Bütün felaketzede· 
ler, Reyharıiyelilerden gör
dükleri fevkalade şefkat ve 
misafirperverlikten fevkala
,fe memnun olduklarını söy· 
)emişlerdir. Bunların sıhhi 
durumu da mükemmeldir. 

Ve İngiliz matbutl 
Londra 17-Türkiye Ha

riciye Genel Sekreteri Nü· 
Li • or erı • 

daki bağları bir kat da· 

rı ko hn kuvvetlendirdiğiııi büyük 
.. ı. bir memnuniyetle beyan .e· 

a gtı derim. Bu anlaşma ile in 
et f11 'it F r- k' ~ ( gı ere ve ransa ur ıyeye 
ı ese 2- · ı 1 ·ı· ı· k 

f d ) mı yon ngı ız ı rası ıy-
ra ın . d b , metm e arp levazımı verc-
etarB d' . I' ı cekler ır. Bundan başka 
1~1

1 

1 ... ı Tiitkiye) e altın olarak 15 m eı •· . 
ekli ç ı~ı~yon lngiliz lirası ikraz et 

eli tıkı Aramızdaki klering he· 
ıideıı' saplarını tasfiye içinde üç 
ğı il mil) onluk ayrı bir mukave· 

le imzalandı 

Bugram 
Cumartesi giinü 
Dinı:.yet işleri Reisliğinin 

yaptı~ı bir tebliğe gö· 
re 20 Kanunusani 940 tarİ· 

' 
hine rasthyan cumartesi gü-
nü kurban bayramının birin 
ci günüdür. 

L . 1. l · k hve yerine ne-man M,-ıiemecioğ:unun on· Bayramda mısa ır erınıze a . . 
dra VI! Paris seyahatinden faseti dünyaca malum çok daha lezız ve r~yıhah 
d k S ' ~ l h' l' k " l . ' krar11 ediniz Bu suretle yerlı malı öner en o.yaya ugrıya· tt( n ısar ı or erı ı · 
rak Bulgar hükiimetile sami tt( kullanarak nıemlr! ( et vazifesini de yapmış olursunuz. 

mı bir temas yapması, ı,.. fnhisarltır idaresitlin çe- i 
giliz mehafilinde büyük bir ~ J 
memnuniyet uyandırmıştır i\ şitli sıga~a ~ır~ . . .. 

İngiliz gazeteleri, Türk ~ Bayra nda en müşkülpesent tıryakı mıs~fırler_ıTz.: >+ 
Bulgar tesanüdünün Balkan· i\ memnun edecek der t!cede nefis ve muhtelıf~çe~ıt eı 1 

larda sulh ve emniyeti ko ~ muhtevi bir sıgaradır . V ı: çok mekbule geçen en 

rumak için en iyi neticeler .~k~i~b:a~r ~b~a~y~~r~am~~h:ed~i~y~e~si~d~ir~·---••••••••°W 
vereceğini, yazmaktAdırJar. +\ 
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Trakqa Şarapçılığının 
Islahı 

Hak!ki Fransız şar(i hının İmali miim
kün gorunüyor 

Tekirdağ - vf emld.et :;;a 
rapçılığını ilnletınek maksa· 
dile Avrupa cinsi üzümler 
üzerinde yapılan tecrübeler 
sona etmiştir . 

Bu cümleden olarak Frnn 
sanın Bordo ve Burgonya 
şaraplarımn imalınde kullam 
lan üzümlerin Trakya iklimin 
de yetiştirildiği ne dert>ceye 
kadar müsait netice verece
ğini anlamak üzere Tekırdağ 
şarap fabrikası arazisi dahi · 
linde lnhisarlar idaresi tam· 

lik eserler :çevirmi.}; lran, 
Ffganistan, Kafkasya hakkın 
da d bazı eserler haıırlamış 

f p1dan vücuda getirilen tec-
rübe bağıııda yapılan dene

melerden iyi netic.!ler elde 
edilmiştir . Bu bağda Bordo 
şarabının imalinde kullanılan 
Semilloıı ve Pimot cinslerin· 
den üziimlc.r yetiştirilmiş ve 
hu üzümlere hakiki Fransız 
şarabına yakın nefis şarap-

lar elde edilmiştir . Bunlardan 
mada c.laha 25 nevi uıum 
ler üzerinde de etüdler yapıl 
yapılmaktadır. 

Alman 
tehlikesi 

YENIGON 

Almanya 
Galip gelirse 

Londra Sunday Kronik! 
gazetesinin siyasi muharriri
ne göre Hitlerle Von Ribben 
trop Almanyanın harp he
defleri hakkındaki planı ha
zırlamışlardır. Bu pla'n Al
manya galip geldiği takdir 
de müttefiklere kabul ettiri
lecek sulh şartlarını ihtiva 
etmektedir. Bu şartlar yakın 
da Almanyada neşrolunacak
tır ve d .ıha şimdiden bazı 
İsviçre mahafili bundan ha
bt!rdar edilmiş bulunmakta
dır. 

1 - Fransa ve İngiltere 
Afrikadaki bütün toprakları· 
nı Almanyaya terkedectkler
dir. 

2 - Fransa Alsasloreni 
Almanyay'1 iade edecektir. 

3 - Fransa ve İngiltere 
h. Aramızdan Vdkılsız çeki\ Ve F t ansız matbu- Almanyantn VitZiyetini düzelt 
miş mitli kahramanlarımızdan atının m:;taleaları meğe kafi gelecek miktarda 

dı. Paris 17 A. A. - Dün- altın olarak harp tazminatı Ömer Vecihiddin: - Erzin 
ve bugünkü Fransız gazete· vereceklerdir. ?Canlıdır.Şerhi vefka üstadla- 4 t "it Al 
le ·i, Belrika ve Holandad.ı · - ngı ~re manya· 

rındandır. 743 te öl müştür ~ · d d .. 
ki askeri hazırlık ve Alman ya en zıya e müsaa e go· Edirnedeki Seliıniye kütüp- b'k 
tehlikesiııdı!n bahis ile müta ren millet muamdesi tat 1 hanesind e Keşi f şe rhinin d 
lealar yürütmektedirler. Bu edeı::eklerdir. Bu omi nyon-

bir nüshası mevcuttur. gazetelerin mütaleası şöyle la1a v~ Hindistanada şamil 
Pi:- Mehmed Erzincaııi olacaktır. 

Erzincana merbut Keleriç hülasa edilebilir : 5 - Fransa ve lngi\tere 
... Bu iki memleketin Alman-köyünde doğmuştur. Tesavvu Almanyanm hegf'monyasmı 
fa ai<l manzum bir eseri Ma· lar tarafından istilası tehlike temin için mali ve iktisadi 
nisa da Müradiye kütüphane si şimdilik uzaklaşmış gibi imtiyazlar vereceklerdir. 
sinde mevcuttur. görünüyor. Fakat tehlike ta· 6 - Fransa Almanya ile 

Sadık Mehmed E rzincani mamıle bntaraf olmamıştır. 25 senelik bir ittifak akde-
1192 de Erzincanda doğmuş Holandn ve 13elçikaya taar- decektir. 
ve 1209 da Osküdarda şeyh ruz için Alman Harbiy~si • Diğer meseleler 
bulunduğu Alaca minara t~k nıühim planlar hazırladığı Bundan sonra nutkuna 
kesinde ölmüştür. muhakkaktır. Almanlar, Ma- devam eden Çemberlayn, 

Esnleri: Risalei m ergube jino hattını yarmak veya ar r JllSız - İngiliz teşrikime-
yisalei terbiyenam·e, risalei kadan çevirmek için Belçi - saisinnin kudretinden bahsey-
marifetünnefis ve risalei mah· kayı işgalden başka çare lt .. iş, deniz muharebelerine 
buptur. olmadığını biliyorlar. Maiino temas ederek üç İngiliz de· 

Siracüddin Ahmedüı'Er- yarılnMzsa, Almdnların lıar - nizaltı gemisinin ziyaından 
zingaııi. bı kaybetmeleri mukadder- duyduğu teessürü açıklıyarak 

Müsikide üstad ve kuv· dir. Nitekim Almanya Polon bunların kahramanlı~ından 
vetli bir mutasavvıftı . 650 yayı işgal etmek için evvela bahseylemiştir. Çemberlayn 
de vefat ~tmiştir. Çekoslovakya}'ı istila et..ıiştir. demişdirki: 

Şerefüddin Mehmed Hununla beraber, tehli • "A~manya. denizaltı mu· 
Erzincani: ilk tahsilini Erzin· keyi izam ~tmemelidir. Fa· harebelerinin bir ndice ver-
canda ikmal ettikten sonra kat fazla nikbinliğt! lüzuın miyeceğir.i anlayınca, her 
Amaşyaya gitmiştir. Hacı Kut· yoktur. Alman hazırlıklarının türlü beynelmilel hukuk ka· 
lu Şah ile biraderi tarafm- bitarı:flara karşı bir btöf ol- idelerini ayakları altına &la· 

l mak l' ht"ımalı" de \'ardır. A- rak mıknatisli mayinler kullan dau sarfedilen himm et er .,a- B h 
ma bazan tehlik~ ile blöf mağa başlamıştır. u te li-

yesinde bir ülema mekasrı olHn keye karşı da tedbirltr almış 
Amasyada, o zamanlar, mü· birlikte gdir. Hitlerin ken - bulunuyoruz. Muvaffak olaca· 

l derris ~ıfatını almak çok bü di mukadderatına hakim ola· 1 v k . . . H 
"h . 1. J d ı gımıza atıyen emınım. er 

! ··k b" · ı ı· · t kk f maması ı tıma ı .1e var ır. ' . d" yu ır ı tdaı·t" eva u · t . H I d B 1 i _ şey yolunda gıtmekte ır. ~ 
ediyordu. Şerefüddin Mehmed ~le 0 an a ve e ç \ Halihazır harp hareka-
bu muvaffakiyeti göstermiş da duyulan silah başı boru- \ tında sükunet vardır. Fakat 
ve en büyük müderrisler s~ ~e?ıikenin . yakrnlaştığı~ı. \ bu sükunet her dakika zail 
sınsınJa yer almıştır. Fakat bıldırıyor. J:iolanda v.e Belçıka olabilir. !-!er an dünya ta-

'"Amasyada çok kalmıyarak ka milletlerı bu tehlıke kar rihinin seyrini değiştirecek 

inhisarlar '" darf!Sİne 
(j 

İmtihanla yeni ınemur alınacak Vlü 
İnhisarlar Umum Müdürh.iğ iinden l 
A- Açık memuriyerler için HatayBaşmüdüriyetimİZ 5 

bir musabaka imtihanı yapılacaktır . 
B - İmtihiSn tarihi ayrıca ilfın edilecektir . 
C - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vasıf 

şartları haiz olmaları lazımdır. 
1- En az orta tahsilini bit irwiş olmak 
2-- Askerliğini bitirmiş olmak veya ınüeccel bulunrı1 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 ya~ıııdan yoknrı olma!l1 
4-Sıhhatlı bulunmak ve b~deni arızasız bulu ımama~ 

1
.
1 5 - İyi ahlak sahibi olmak 

D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müs 
te ve üç foto~rafla birlikte B1şmüdürlüğe müraatla ka} 
!arını 'yaptırmalıdırlar: 

E- imtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendt!se 
2- Yazı 
3 Umumi mahimat (Haya t bilgi~i, Coğrafya) 
4 - Lisan (Konuşma ve yazı) 
Not: 

e 
1- imtihan neticesinde ayni derecedı:> muvaffak ol a 

lar arasında yabancı lisana v"kıf olanlar tercih edilir. 
2 - lmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil ı 

ziyetlerine göre baremdeki dereceler Üz<-:rinden ücreti 
tespit edilerek tayinleri . tespit edilecek muvaffakiyet 
receleri sırasile yapılır. 

rı 

3 - Tayin edildigi mahal ve vazif~yi }j gün zarfııı 
kabul etmıyenlerin bütün hakları ibtal edilir. 

4 - Ecnebi lisana vakıf bulunanlar hungi lisanı bildik 
rini dilekçelerin: yazmalıdırlar. 

5 - Müracaatlar 27 1 -940 Cumartesi günü akşaO 
aa kadar kabul edilecektir. ö 

l:J 
Denizlerde 

Bir Holanda vapuru 
battı 

Londra 17 - 7900 ton
luk bir Felemenk vapuru, bir 
Alman denizaltı gemisi tara· 
fından torpillenerek bıüınl
mıştır. Bu Holanda vapuru· 
nun GS kişiden ibaret olan 
tayfası, İt1'lya, vapurları tara· 
fından kurtarılmıştır. 

İngilterf'nin Ame 
rikaya cevabı 

L.ondra 17 A.A: - Al· 
manyaya karşı talbik edilen 
deniz ablukasının Amerikan 
gemilerine teşmil edilme.ne. i 
hakkındaki Amerikan notası 
na İnl.{iltere bevap vermiş
tir. Bu cevapta, lngiltere
nin deniz hakimiyetini Hitle 
re terkedemiyeceği ve h·ı r
bi kendisine kazandıracak 
olan bu usulden vazgeçme· 
si mümkün olmadığını aksi 
takdirde Hitlerin bun fan a· 
zami derecede istifade t~min 
edeceğini bildirmiştir.lngili,z 
cevabı . mutedil bir lisanla 
yazılmıştır. • 
Dört Rus tayya• esı 

düşürüldü 

Cindi hamalı 
Cindi hamamı önümU 

ki pazar günü bütÜn güıı 
nız erkeklere açık kalaC 
tır 

Belediyeue a 
., -~ahlık arsalat 

Belediye dairesi arkasr 
ki 106 parselden mü~ 
522,423,424 ııuın !ralı üç 
ta Belediyeye:" aid ars• 
satışak çıkbrılmıştır. İsti) 
ferin belediyeye müracall 
lazımdır . 

Hırskz zannetnıİ J. 
lskenderunu lYen·şehit ] 

hallesinde oturan Doğu 
şirketi müdürü Kasım O 

Muhiddin, gece penceres 
rüzgardan açılması üze' 
evine. hırsız girdiğini zail 
derek bir el silah at01ı' 
Suçlu tabaııcasile oirliktt hi 
kulanarak cürmii me? [ b\ 
zaptile b:rlikt(' adliyeye S si• 
edilmiştir. 5. 

ilan 
An•akya Sulh hukuk 

m 
kı 

kenH•sinılen: ye 

Merzifon a geçmiş ve kendi şısında sükunetlerini muhafa hadiseler vuku bulmt\sı müm-
kl b b k l k d .. H k d Helsinki 18 A. A. namına nispet olunan mahal- za etme e era er apı arı ün ur. arp ne a ar uzar Fin-

Salihiye malıallesindc.' dı 
zef ile ayni mahallede Y bı 
Dövik oğulları Abc.lullfıll 
ber Edver, Aleksandır L C 
la , Behiye, Eleksand;a, • 
!ide, Reşat Vt! İri,:,, l\foit 
larınJaki taksim dava: 
ceryan muhakemesinde r 
deaaleyhledn ikamt-tgnlı 
nwçhul olduğundan il9 
tebliğat icrr:sına karar v 
!"'rek mahl:emt· günü 
19,2,940 tarih salı güniİ 

lede 768 tarihine kadar <ler,:, nı sürmeıemişlerdir·. sa uzasın müttefiklerimizle landiya resmi tebliğine gört-
okulmakla vakıt geçirmiştir. birli!<te buna hazırız. ıstinsa· Rus tayyareleri,Fın şehirl eı:ini Bir/elaketze- line azmettiğimiz zaferi elde dün <le bombardıman dınişAmasyada meJfundur. 

edinceye kadar lüzumlu olan ter ve bir çok sivillerin ölii-Terzi Baba Erzi ııcan · d • 
enın h~r fedakarlığı esirgemiye- müne s-:.-bep olmuşlardır. Çı-da doğmuşlur•ve hayatı Veh· 

A k• t kk ·· ·· ceğiz kan yan~mlar söndürülmüş bi ".Naınil~ şöhret a!mıştır. çı eşe uru ~ '" . . 
f k H 1 1 b. · J ve dört düşman tayyaresı 1212 de doğmuş ve 1264 de Erzincandaıı gden ela et· atay ı arın ızı ev erıne mı-

N · ô ld f" 1 k I düşüriilmüştür. Erzin canda ölmüştii r . Fazıl zedeler den iyazı ze en sa ır a ara sonsuz acı arı-
ve ahlak sahibi bir zat olup aşagıdaki mektulm aldık: mızı dindirmek için göster- Bir Alman harici-
birçok serke" kims"lere islabı "12 kişilik ailemizden tek dikleri hudutsuz şefkatten f" 

... 1 k l duyduğumuz memnuniyeti ye memuru ın· 
l'al ettirmişt.~r. ·~·er zilikl~ .me.ş- başıma ~~lzeleden ~ağ ~rtu - tarif edemem ... - - landiya ordusunda 
uuldu. Kerzulmıftah ısı · lı . dum. Dıger ku.rtutan felaket· H d h k- t k-
6 H atay a u um~ er anı H l · k · l 7 A A _ 
nrntbu l>ir divanı vardır . • zede kardeşlerımle ataya ile halkın bize gösterdiği bu e sın 1 . • 

1
. · f 

M. Behcet PERİM geldiğimiz zaman, gerek Sa· d . fk t h bb tt Almanyaııın Fınhm ıya se a-
erın şe a ve mu a e en . . . 1 • • 

Yın Vali ve gerek emniyet d l k t kk"' l · retındı•kı tıcaret \ataşesı v:ızı· rnüe-llifi: (~) Erzincan , 
Ali Kemali 
(Resimli ay T. L. 
lstanbul) 

Ş. 

o ayı açı eşe ur enme ı . . "f • d k F" 1 müdiirü ile yardım komitesi· d ~ ı· t · · t fesınden ıstı a e ere ın an· eger ı g~ze e.uzın vası cı • .. .. . 
nin bize gösterdikleri samimi olmasını saygılıırımla dilerim dıya ordusuna gonullu yazıl-
alaka ve şefkatten ve çok asil· Niyazi Özel mıştır. 

9 da icre editt-cı::ğin::!eı1 

ayyen günde mahkem~ye 
medikleri ve vebl de go~ 
me. lıkleri takdirde hakl-
da gıyaben icra cdilec. 
den ilanen tebliğat ed; 
Neşriyat Müdürü : 

SELiM ÇELENK 
C.l-1 P. M.ıtbadsında bası 


