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Aziz kardeşler 
Biliyorsunuz ki.yurdun büyük bir parçasi ~felaket kt!

limesiyle tarif edile miyecek kadar büyük bir zelze\e faci
asına uğradı 1 Mamureler birer harabeye döndü, Türk 
şehirleri, Türk' köy ri yıkıntı altında ezilmiş kardeş ce· 
sedleriyle karışık birer enkaz yı~mıl haline geldi. 

1 Felaketzede 
!kardeşlerimize 

Elbise dağıtılıyor 

Başvekilimiz 
Dün 1.ıkşam mühim !bir nu 

tuk irad etti 
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On binlerce aile yuvasız, binlerce Türk yavrusu 
anasız, ,babasız:kaldı. 

Bir tarafta bütün Türk vatanı mHli bir 'afet denecek 
kadar büyükhve şümullu bir fac:ia olan bu' felaketin acı
lariyle ,ıztırap çekerken, ~bir tarafta on binlerce ana 
enkaz altın~a can veren yavrularının acısiyle çırpınıp 
a~l~rken, bır tarafta on binlerce Türk çocuğu a:ınele
rının, babalarının matemile boyun bükmüş inlerken. 

Bir tarafta Hataya sığınan binlerce felaketzede kar· 
deşi hağrımıza basarak onların acılc:trını paylaşmaya, göz 
yaşlarım dindir meğe çalışırken. 

Bir taraftan da Hatayda davul, dolapla bayram yap· 
nıanın gülüp eğlenmenin ne demek olduğunu, ana ve 
babalarını, çocuklarını, karalarını, kardeşlerini evlerini , ' yurtlarını kaybederek Hataya sığınmış oları ft:'Jaketzede 
kardeşlerimizin felaketlerine, göz yaş!arına karşı ne acı 
bir kaytsızlık, ne büyük bir hissizlik ve nankörlük ola
bileceğini elbette takdir edersiniz. 

Aziz Hataylı çocuklar, hemşireler, kardeşler! bu yıl 
bir bayram değil milli bir mateın var. Bayramda Allahın 
emrettiği namazı kıl:. kurbanı kes fakat bayram yapm:ı!.. 
Hataya •sığınan kan ve din kardeşlerinin, masum Türk 
yavrularınrn, kan ağlıyan Türk annelerinin matemine 
iştirak et onların acılarını paylaşarak göı yaşlarını din· 

Milli Yardım Komitesi 
dün, felaketzedelerin mis:ıfir 

bulundukları evleri birer birer 
dolaşı\rak ihtiyaçlarını tespit 
etmiş ve tlbisesi, ayakkabısı. 
çamaşırı olmıyan felaketzede· 
lere elbise ve ayakkabı tev· 
zi eylemiştir. 

Tevzi edilt:n elbise ve 
çamaşırların bir kısmı yen ı 
idi. 

Diğer taraf tan maarif 
müdirimiz de felaketzede
lerin mektep çağındaki ço
cuklariyle yakinde alakadar 
olarak Kırıkhan~ Reyhaniye 
ve lskenderur.daki evleri bi
rer birer dolaşmış ve çocuk
lara kitapta temin eylemiştir. 
Mektep çağmdaki çocukların 
hepsi mektcp;ere yerleşti· 
rilmektedir. 

Felaketzedeler in 
teşekkürü 

Başvekil zelzele felaketinden bahsed~ 
rek harici siyaseti izah etmiş ve MecJıs 

k\Ş tatili ne girmiştir 
Başvekilimiz~Doktor Re- . ketzı?del~re::mümkünı!folan 

{ikl1Sa dam dün saatl8 j~de ıher yardımın yapılwmakta .~l 
ky M"tl' t M 1 •. de ııbir du2unu ve yapılacagını .soy-""Büyu ı e ec ısın • ~ h 
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- · b lemiş kasdı ma sus a çı arı 
nutuk irad :tm ış ve u nu· lan p'ropagandalara aldanıl· 
tuk Radyo ıle neşrolunmuş- mamasını rica eylemiştir. 
tur. Vaktin ge~. A olmasına Başvekil bundan sonra ha-
binaen nutkun hulasasını 0 • rici siyasete geçerek, Fnmsa 
kuyucularımıza bildiriyoruz. ve lngiltne ile yapılan mali 

Başvekil, zelzele felake· w iktisadi anlaşmayı, ?'?fY" 
tinden bahseylemiş . hüku- da yapılan müzakerel~rı. ızah 
metin aldığı te-dbirleri izah etmiş, mebusların ıntthap 
ederek bu felaket karşısın· mın~akalarınd~n. hayırlı ~aber 
d T .. 'k .11 t" . V'" bütün lt:rle gelmelerım temennı. ey-a ur mı e mm •· . . 

.. d" w · ··ksek lemıştır. dünyanın goster ıgı yu k k . ddd ti" 
h . . .. k na •ayık Başve ilin nut u şı e ı 
assasıyetın şu ra . albşlarla sona ermiş ve Me c 

olduğunu, zelzele mıntaka· ]is kış tatiline ğirmiştir. 
sında bazı uygunsuz hare· d" 
ketler olduğuna dair çıkarı .Zelzele devam e ıy_or 
lan fena propaganların ta· Ankara 18 (a.a.) - Dun 
mamile asılsız olduğunu,şim- saat. 22 ,\e Gümüşhanede 

diye kadar felaketzedelere i~~' lz~itte bir, K.astamonuda 
Erzincan felaketzedelerin· 

den bir grup dün Valimizi 
makamında ziyaret eylemiş· 
!erdir. Bu felaketzede kar· 

e tJ dirmeğe çalış insanlık duygusu, milli vicdan, vatan va
~alat cibesi bugün senden, senin yükselr milliyet ve insanlık 

hislerinden bunu bekliyor. deşler, memurlardan, yardım 
arkası Milli Yardım Komitesi Reisi komitesinden ve bilhassa asilrfa 

yapılan teberrüün ikibuçuk d~rt, ~ne~o.luda hır zelzele 
milyon lirayı geçtiğini, fela- hıssedılmışhr . Hasar yoktur. 

Alman- Holanda ve Bel
çika arasındaki gerginlik 

m·i~ 
Vedi Münür KARABA Y tay halkından gördükleri yüksek 

lı üç•------------------.a·----- şafkat ve misafirpt;rverlikt~n 
arsl c:' h ••k A t • duydukları derin şükranlarını 

. isti) r ransa ll ume l kendisine bildirmişler kardeş 
raca

11 

yuvalarında istirahatlerinin 

Buhran henüz devam ediyor- Holan· 
da ve Belçikada sükunet var 

' etn1~ 
·şehit 

oğu 

Felaketzedeler için qeniden 
12 milqon/rank daha ·verecek 

sım ~ Bundan Başka Cün1hurreisi Alber Löbrönün 
cere~ riyasetinde yüksek b1r ya.-dım komisyonu üze' 

ni zail teş~kkül etti 
au11ı' Paris 18 (a.'ı.) - Fransa yüksek himayesinde Fas Sul· 

irlikte hükumeti, Anadolud.ı vuku l..ıııı ve Tonus Beyi ile 
11,ef ( bulaıı zelzele felaketi dolayı· imparatorluk yüksek erkanın· 

yeye f siyle. Türkiye Kızıla~ emrine dan mürekkep bir yardım ko· 
5 mılyon franklık bır yardım misyonu teşkil edilmiştir. Ko· 
g~ndermişti. Felaketin tah· ;I misyon, Fransada ve impara-

kuk mmden çok fazla olması torlukta vuku bulacak yar· 
kar~ısında, Fransa hükumeti dımları kabul d kt" 

siııd~ 
ede Y 
<lullab 
ndır L 
ıd;a, 

\foij 
davaf 

.d 12 . F k e ece ır. 
yem en mıl} on ı<m Dost ve müttefik Fransa· 
daha yardıma karar vermış 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Fransız 
Cümhurreisi Alber Löbrönün 

mn ve onun yüksek reisinin 
bu alicenabane har~keti, Türk 

muhitinde biiyük birmemnuniyet 
ve hassasiyet uyand1rm1şhr. 

--~---Bm~--~----V atanda ş 
Kur ban Bayramında 

rü rk Hava Kurumuna ya
pacağın yardımla, tabiatın 

ğadabına uğrayarakKarakış 

ortasında yersiz yurtsuz 
kalan vatandaşlara da eli
ni uzaltmış olacaksın. 

Kurban deri
lerini 

Kabul edecek 
merkezler 

Türk Hava Kurumu tara
fından toplanacak olan kur
ban derilerile barsaklar hu-

susi memurlar tarafından top 

fevkalade mükemmel olduğu· 
nu, hiç bir şeye ihtiyaçları 
bulunmadı 1ını ve gördükleri 
şafkatten büyük acılarının 
çok azaldığını ilave eyle
mişlerdir. 

Teşekkür 

Brüksel 18 A.A. - İyi Çıkan şayialar esassız 
malumat alan mebafile göre değildi. Almanyanrn aldı~ı 

buhranın geçtiğini söyliye- tedbirler ne Belçika ile Ho _ 
bilmek için daha bir iki landanm ve ne de müttefik· 
gün beklemek lazımdır. Buh }erin gözünden kaçmamıştır. 
ran hudut civarındaki halk Büti~n bunlar Almanyamn 

arasında hiçbir şaş"ınlık husu harekete geçmek istediğine 
le getirmemiştir. birer delil teşkil etmekte 

Y enigiin gazetesi Paris 18 A·A.- Fra:ı- idi. 
neşriyat Müdiirlüğüne sız matbuatı Belçika ve Ho Belçikada siyasi fa 

Biz Erzincan felaketze - t landa ile Almanya arasında aliyet 
deleri bir kaç gün evvel ki gerginliği mevzuubahis Paris 18 A.A.- Burada 
lskenderuna geldik .Burada ge ederek, Her iki hükumetin büyük bir siyasi faaliyet hü-
rek hükumet, gl!rek emniyet sderberlik yapar tk hazır- hüm sürmektedir. Belçik<a 
ve gerek İskenderun halkın lanması?a sebep Almanyamn Hariciye Nazırı düıı sıra ile 

dan gördüğamüz yardıma teşek- hudut ~ıvarınd~ ~ldığı ask:· Fransız, lngiliz ve Alman El 
k ·· den aciziz.Cümhuriyet hü- ri tedbır ve bJyuk kararga- çilerini kabul ederek kendi-ur . kl. 
kumetimize ve onun kıymet hm hudut cıvarına na ı· lerile uzun müddet görüş-
li mümessili Vali Şükrü dir. müştür. 
Sökmensüere, bütün hükumet 
erkanına, yardım komi~yonu i' 
na ve bizlert! sıcak ağuşunu :k 
uçan muhterem halka minnet ~ 
ve şükranlarımızı arz:ı sayın 
gazetenizin vasıta olmasını 
dileriz. Yurdumuza döndüğü 
müz zaman bize gösterilen 
bu yüksek ı;empatiyi kalple 
rimizde beraber götüreceğiz 

lskenderunda Erzincan 
felaketzedet~rinden: i( 

inhisarlar 
Likörleri 
Bayramda misafirlerınize kahve yerıne ne-

faseti dünyaca malum çok daha leziz ve ra.yihah 
inhisar likörleri ikram ediniz. Bu suretle yerlı malı 
kullanarak memlt! <et vazifesini de yapmış olursunuz. 

inhisarlar idaresiııin çe-Sulh ve sükun içinde 
eriştiğimiz bu bayramda 
sevinerek, kurlıanlarımızın 
derileıiııi ve barsaklarını 
Türk Hava Kurumuna ba

Kadri Savaş ve ark adaşları i 
edeceklerdir. 

Ulu Cami lanacaktır·Arzu :denl~r deri Şeyhali Camii 
şitli sıgarala~ı . . . . .. 
Bayramda en müşkülpesent tıryakı mısafırlermızı 

4K memnun edecek der~cede nefis ve'. muhtelif çeşitleri 
4K muhtevi bir sıgaradır. Ve çok,!mekbule geçen en 

ve barsakla~~ aşa?ıdakı beş 

1 

Kiremitli Cami 
ğışlıyalım 

merkeze gonderıp makbuz Dutdibi Camii 
mukalJil\nde memura teslim Meydan Camii ~~k~ib~a~r~b:a~yr~a~m~h~e~d~iy~~~s~·ıd~ir~ ....................... ., 
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Erzincanın yeti~tirdiği 
değerler .. 

-4-
Türk Osman paşa 

Edirne valiliğinde iki defa 
bulunduğunu önceki yazıları 
mızda bildirdiğimiz Haci İz
zc:t paşanın babasıdır. Erzu· 
ı umda doğmuş ve !:,üyümüş 
tür. Levendli Mehmed a~a .., 
nammdr:A bir zatın torunu -
dur. Bu aile, dördüncü Mu· 
radın Bağdat sef< r" aden dö· 

nüşünde Kemahıu Urfat kö 
yünde kalmış ve merkezden 
Erzinc:ana gelerek yerleşmi~ 
tir. 

Küçük Osman, dayısı 
olan yeniçeri ağası Küçiik 
Ali paşanın de la letile İstan
bula giderek saraya intisab 
etm1ş, silahşor olmuş vı.; son 
radıın 3 üncü Selimin vali
desine kethüdalık etmiştir. 

O sırada Erzincan bir gaile 
geçirmekte idi. Mirto ismin· 
de bir kürt Erzincan havali 
sini haraca bağlamış, birçok 
namuslu kadınları dağa kal
dırmağll başlamış ve bu ara 
da Piteriç karyesinde ( Sa· 
hi Bahçe ) uamile maruf ko 
naklarmda oturan ve uğurlu 
Mehmed bey ahfadından o!an 
Aziz ve Çopur ağalarla am 
c-aları kızı Ayni hanımla 
km Misonu alarak cebren 
evlenmiş ve gitgide derdi 
çekilmez bir derebeyi olu -
vermişti. Herkes bunun or· 
tadan kaldırılmasını istiyordu. 
Fakat Mirlo, ( Ki ) köyünün 
cenup cihetindeki dağın üze 
rinde bır kartal yuvası b ıbi 
intihap ettıgı ı..ıl>İi kaleye 
çe&l ilen:k Erzin baoa bakıyor 
ve : 

- Bu ova bir kişiye 
çok; iki kişiye azdır. 

Diyecek kadar küstahlık 
~ta bulunuyor, adam öldür · 

mek, kadın · oynatmak, ~v 
yıkmak ve ocak söndürmek 
le eğleniyordu. 

Silah~or Osman Mirto • 
nun tedibine memur edildi
ği vakit maiyetine mensup 
askerler alarak Erzincana 
gelmiş v~ ·--Doksıuılık ibti · 
yarların anlattıklarına göre 
- Mirtoyu kapandığı yerde 
muhasara ederek tepelemiş 

ve esir ottiği Ayni ve Mison 
[hanımları da kurtarmı~tı. 

Bu muvaffakiyeti üzerin~ 
kendisine vezirlik,verilnıişti. 

Rados, Girjd ve Mora 
valiliklerinde bulunduğu ve 
.nühim hizmetler ifa ettiği 
gıbı Siva:ita da meşkur gay 
retleri görülmüştür. Fakat 
Si vasta iken şiddetlı icraati
le gücendirdiği bazı kimse
lerin tezviratı ve güya sJlta 
nat aleyhindt- bir isyan ha -
zırladığt hakkında "ukubulan 

• ihbarat üzerine Sultan Vlah . . 
mud tararafından idamına'ira-
de çıkurılnııştı. Bu idam ira 
d .:sinin kola)·lıkla ittihaz edi 
lebilmesi için Bursa Valiliği 
ne tayin oıun<luğu kendisine 
tebliğ edilerek Bursaya nak 
!edilmiş ve Vilayet makamı
nı işgale vakit bulmadan ka· 
fası .. kesilmiştir. Bu s&1retle 

hayatına hatime çekilen 
Türk Osman Paşanın -kafatn 
lstanbulda Karaca Ahmed 
mezarlığına ve gövdesi Bur
sada Molla Feneri, mezarlı· 
ğına gömülmüştür. 

Yahya bin Süleyman ib
ni Aliyifrrit..ıiyel' Erzincani : 

Fıkıh ve Fıkıfta imam 
dır . 728 de Şamda ölmüş 
ve Kasyon dağının eteğin · 
de defnolunmuştur. 66'.i te 
doğmuştu. Fetva verir. ders 
okutur ve ifadelerde bulunur 
du. 

Elcevahirülmazie fi taba
katülhanefiye namındaki ese
ri meşhurdur. 

Kazım paşa - Aslan 
Kemahlıdır. Kıvılcım oğulla
rındandır . Babası Hacı T ev 
fik efendi olup sırf oğlu -
nun tahsili için Erzincanı 
ikinci vatan ittihaz etmiştir. 
306 da Erzincan askeri Rüş 
diyesindeu Erzurum askc:!ri 
idadisine geçen Kazım n!\şa 
Harbiye ve Erkanıharp mek 
teplerini ikmal ederek 315 
te dördüncü ordu Erkanı
harbiyesine memuren Erzin· 
cana gelmiştir. 340 da Üçün 
cü ordu müfettişliği Erkanı 
Harbiye Reisi olarak tekrar 
Erzincana gelmiş ve fakht bu 
defa bu memuriyetinde an • 
cak 4 ay kadar kaldıkt:ın son 
ra lzmitteki 23 üncü fırka 
kumandanhğma geçmiştir. 

Ebu Bekir Firdevsi - Er 
zincanhdır. Şöhretli hattatla 
rımızd "lndı. Ebced besabile 
( F evtulhattat ) ibaresi 1136 
da vefat ettiğini bildirir. 

Celalüddini Abdurrahma 
ni Erzincani 

Erzincanın yetiştirdiği ta-

nınmış mutasaırıfJarındandı. 
Amasy<tda çalışmış ve n~ş • 
rilüliim etmişli r. 

Kıvamüddin Kasımi Er · 
zinı.:ani - Erzincanda doğ· 
muş ve Amasyada Neşrilü · 
liim etmıştir . 

Müfti zade Ali efendi bin 
Mehmt!d efendi 
Üçüncü Ahme.i devrinde 

Erzincanda yetişmiştir. Tanın 
mış ülemadandır. 

Mehmed Hamdi bin Ah 
mde - E.rzincanhdır. Şöh · 
retli hattatlarımızdandı. Ga
lata sarayında muallimlik et 
miş 1199 da vefat etmiştir. 

Osman Nuri paşa -
1292 de Erzincanda doğmuş 
tur. Erzincan, Erzurum ve 
İstanbul askeri Lisesinde tah 
silini ikmal ederek 1895 te 
1-larbiye mektebindcm 2 inci 
mülazim olarak çıkmıştır. 
Sırasile askeri mertebeleri 
aşarak 1338 de Geuerallığa 
terfi etmi~ ve 1930 da 17 
inci fırka komutanlığına ta· 
yin olunmuştur. 

Not Erzincanm yetiştir
diği değerler hakkında ha -
zırladığımız bu seriye bu ya 
zımızla nihayet vermiş bu -
lunuyoruz Gelecek seri ile 
de Erzincanlıların . örf ve 
adetleri hakkında ıon bir 

inhisarlar idaresine 
İmtihanla· yeni memur alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
A- Açık memuriyerler için HatayBaşmüdüriyetimizde 

bir musabaka imtihanı yapılacaktır . 
B- imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 
C - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vasıf ve 

şartları haiz olmaları lazımdır. 
1- En az orta tahsilini hitirwiş olmak 
2- Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulunmak 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yokarı olmamak 
4-Sthhatlı bulunmak ve bedeni arızasız bulunmamak 
5 - İyi ahlak sahibi olmak 
D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbi· 

te ve üç fotoS!rafla birlikte Başmüdürlüğe müraatla kayıt
larını 'yaptırmalıdırlar: 

E- imtihan mevzuu şunlardır: 
1- Hesap ve hendese 
2- '.' ~ : 
3- Umumi malUmat (Hayat bilgiı,i Coğrafya) 
4 Lisan (Konuşma ve yazı) ' 
Not: 
1 imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olan· 

lar arasında yabancı lisana vakıf olanlar tercih edilir. 
2- İmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil va· 

ziyetlerine göre baremdeki dereceler üzerinden ücretleri 
tespit edilerek tayinleri . tespit edilecek muvaffakiyet de 
receleri sır asile yapılır. 

3- Tayin edildigi mahal ve vazife-yi 15 gün zarfında 
t.. ... bul etmıyenlerin bütün hakları ibtal edilir. 
- 4=-Ecnebi lisana vakıf bulunanlar hangi lisanı bildikle· 
riu~ <lilekçderb ~ yazma l ıcl.ırlar. 

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

Iran - Rus 
Ticaret müzakere

leri 
Moskova 17 A. A. -

Tas Ajansının bildirdiğine 

göre, İran ile So•ıyet Rus -
ya arasında pek yakında ti· 
caret müzakerelerine ~başla
nacak ve bu müzakereler 
Moskovada cereyan edecek
tir. 
Kral Ka rol - Prens 

Pol mülakatı 

Sovyetlerin 
İsveç ve Norvece 
karşı aldıgı vaziyet 

Paris 18 A.A.- Havas 
ajansı bildiriyor: 

Diplomatik Fransız me· 
hafiJi, Sovyet Hariciye Ko 
miseri Molotofun geçen 31 
teşrinievvelde Finlandiyaya 
karşı birdenhire aldığı vazi

yetle, bugün İsveç ve Norve· 
ce karşı aldı2'ı vuziyet ara· 
sında müşabehet görmek· 
tedir. Moskov dan gelen ha 
herler, Alman --Sovyet İş· 
birliğinin gittikçe inkişaf et· 
mekte olduğunu bildirmesi 
itibarile şayanı dikkattir. 

Komünist Mebus
lar tardediHyor 
Paris 18 A.A.- Parla-

ilan 
. lpot~kli olup paraya çev· ~~ 
rılmesıne karar verilen ve ta ~u· 
mamına üç ehli vukuf marife 1 
tile 7200 lira kıymet takdir 5 
edilen Arıtakyanın birinci -
mmtahsında kain 329 sayılı 
bir evin tamamı açık arttır
maya konulmuş ve birinci 
arttırın.ası 12,2 940 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günÖ S 
saat 8 den 12, ye kadar dai· 
rede icra edilecektir. ~ 
Yapılacak arttırma takdir 

edilmiş olan kıymetin yüzdd sü 
75 ini bulduğu surette alıcı y 
n.amına. ihalesi yapılacağı ak bi 
$1 takdırde son arttıranm tC" le 
ahhüdü baki kalmak şartile et 
arttırma 15 gün müddetle ted du 
did olunarak 27,2,9-10 tarihİı kı 
ne tesadüf eden sah güniİ dı 
ayni saatte dair<>de yapılaca Ni 
ikinci arttırmasında dahi yo sel 
karıda yazılı bedel elde edil· m 
mediği halde satış 2280 sayı- ev 
lı kanun ahkamıııa tevfikaıı fel 
geri bırakılacaktır: Satış pe• bu 
şın para iledir. Art\ırmayll re 
girmek istiyenler mukadder te 
kıymetin yüzdn 7,5 nisbetin- nu 
de pey akçası vayu ulusill J 
bir bankanın teminat mektd l 
bunu vermeleri lazımdır. 
Hakları tapu sicilile sabit 

olmayan ipotekli alacakhlarl• 
diğer alakadarların ve irtİ' 
fak hakkı sahiglednin bu ha~ 
tarını ve hususile faiz ve nı rı 
sarıfa dair. iddialarrnı ilaıı ha 
tarihinden itibaren 20 gün ı~ rt
fında dairemize bildirmel~~ leı 
bildirilmedi~i anda satış be· ni 
delinin paylaşmasından hariv 
kalırlar. 

Antakyamn birinci mıntakJ !~ 
smda Asım Gündüz cadde · 
sinde 329 sayılı veFatıuıa S•' rı 

Bükreş 17 A. A. - lyi bir 
menbadan haber verildiğine 
gÖrt>, Kral Rarol ile Yugos
lavya Kıral Naibi Pr~ns Pol 
arasanda yakında bir,mülakat 
yapılacağı teyid edilmekte
dir. Mülakatın pc:k yakında 
yapılmast muhtemeldir. 

Mısırda hazırlık 
Kahire 18- A.A.- Mt

sır Hariciye Nazırı gazete· 

adet namında kaytlı iki kil te 
t~ıı ibaret üstkısmında üç od ka .• 
bır salon ve sofasile mutfa~ m 
ve ki~er mevcut olup yer ye 
rerıklı pılaka ile döşemel• m 
kapı pencereleri cemekan ve yu 
abacorlu olup ikinci kısmı" ta 
kapı~ı aynca ve. ayni tarzd~ ha 
ve bınanın h~yet: umumiıesı 

mentonun dunkli içtimaında yeni ve taştan y· ı d re 
Komünist M b ı apı ı ır. f . e us Kendisine ihale olunan kiıt1" ır 

lere beyanata bulunarak enler 
nasyonal vaziyet dolayısile 
Mısır ordusunun adedi arttı 
rıldığmı söylemiş ve "'ordu 
nun her tüdü harekete ha· 
zır olduğunu bildirmiştir. 

Çekoslovak yada 
tevkifler 

Londra 17 ~.A.- A-
msterdam vasıtasile Çekos 

lovakyadan gelen haberle
re göre, Almaıı t&zyikının 
bu mıntakada gittik~e şidde 
tini arttırdığını bildirmekte· 
dir. 

Alman Polisl~ri son 
günlerde 700 Çek gencini 
tevkif etmişlerdir. Birçok i· 
damlar yapıldığı da bildiril
mektedir. 

-
hülasa yaparak buyaralı mem 
leket pa:çası hakkındaki ya 
zılarımııa son vereceğiz. 

M. Behcet PERİM 
(v.) Erzincan, müellifi: 
Ali Kemali 
(Resimli ay T. L. Ş. 
İstanbul) 

larııı Meclısten tard Jilmesi ~ d h l 'l bil na 
hakkındaki takrir, iki muha· h~~t er da veya verı en ıne e 
l ·ı k -

21 1 
' ı anım a parayı vermez:' . 

11e arşı :> rey e kabul 'h 1 k f h ı k ı ... rı . . . ı a e ararı es o unara t>•· 

edıl.mıştır. disindeıı önce yüksek teklifte te 
_Ankara radyosunun bulunan kimseye arzetmiş o ke 

lngiJizce neşriyati duğu bedel ile nlmağa raı, m 
Londra 17- Ankara olursa ona olmazsa veya bu' m 

radyosunun lngilizce servisle lunmazsa 15 gün müddeti' 
re başlaması blitün lngilte- tekrdr arttırmaya çıkarılıP na 
rede memnuniyetle karşılan- en son arttıranın Üı;tünde bl I 
mıştır. rakılır ve iki ihale arasında' de 

C 
- fark ve geçmiş günler içi ~. 

indi hamamı yüzde beş faiz hisap etliler' m, 
Cindi hamamı .önümüzde aynca hükme hacet kalma~· ~e 

ki pazar günü bütün gün yal sızm dairt-nıizce tahsil ol'1' 
nur. şe 

nız erkeklere açık kalacaktır G · h ayrı mt!nkulün terakuı6 a 11 un etmiş vergisi ve ) üsuOl~ m 

Talip huzur etmemesine 
binaen 12, 1,940 tarihinde 
ihalesi icra edilmemiş olan üç 
seneliği (7500) lira muham· 
men beddli İskenderun Ar· 
suz sahi( saydiyesi rusumu
nun ihale müddeti on gün 
temdid edilmiştir. 

Talip olanların 24,1,940 
Çarşamba günü İskenderun 
Malmüdürlüğüne müra'!aat 
etmeleri ilan olunur. ... 

delialiyesi ve bilcümle tap" b 
masraflilrı alıctya aiddir d~lı' le 
fazlaf malumat almak istiye~ le 
ler 22,1,940 tarihinden itib' k 
ren dairedf! açık bulundurıl' 
lacak ~artnaınesi ve 939,15 
sayılı dosyasına müracaat!• 
icabeden malumatı almış o· nı 
lacakları ilan olunur. 
-~.~-'il "' f 

Neşriyat Müdürü : 
SELiM ÇELENK 

C.H P. Matbaasıııda basıl dl 


