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Şükrü BALCIOGLU 
Sahibi ve Baş muharriri 

• 
ilave(Sayısı her yerde2 kuruş J --

----

10-1- 940 Çarşamba 
Selim ÇELENK. 
Neşriyat; Müdürü 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat Abone.;: Yıllığı : = 5 Lira 
f!Aüdürü .adına gönderilmelidir Yabancı. ' memleketlere 8 Lira 

ilanların her ke'iimesinden Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
5 kuruş alınır ücret pe.~indir ·r elefon : 1 .- 46 - P.fK.ı24-

ŞlM D lLIK HAFTA DA-1:::-K:-=-1 """."D_E_F A--ÇJ_K_A_R_H_A_L:K~:G:A:-z~ -;;E:T:E~s:ı=~ -T~ -;E;s:· ı~s:r~-A;-;R:l:H:İ:-ı~9~2-8:~Y~IL:-:1;;2~S~A:Y:ı :=23~7-:,3-:~A:I :R:Es~:~Y~E~N~IG~ü~N~AN~T~A~K!!JY!!!:A*!!!I> 

En b~yükvar-Hatayınfli.ketzedeler-etebercrüü 
lıgımzz 30 b. ı· ki 

Halk.evinde 
Dün akşan1 bir top· 

"Bir fela~et bin nasihat- ln ıraya ya aşıyor 
t~.n yektir., diyt! bir atalar sö Yalnı2 merkezin nakdi yardımı 20 bin lirayı buldu - Bütün 

Jantı oldu 
Halkevi salonlarında dün 1 

akşam bir tophmtı yapılmış
tır. Toplantıda valimizle Par• 
ti Müfettişimiz kız ve erkek 

zu vardır. Uzun tecrübe ve k h" k 1 • · b ·· ·· 
vakıaların mahsulü oları bu aza ve na 1ye mer ez erınde pal'a ve aynıyat te erruu 
atalar sözünün mana ve şü- devam ediyor 
mulünü son millifelaket dolayı- 12 gündenberi felaketze· 8 Kanunusani akşamına ka . 
siyle bir kerre daha ve bü- delere vardım için teşekkül dar Kızılay · ·ı· .. .. . veznesme vı a · 
tun acılıgıyle anladık. eden Milli Yardım Komite- yetlerimizd .. d ·ı t 

B · f J"k b .. ··k l · H en gon erı en e u eşsız e a et uyu erı atayın her tarafında b ·· ·k b •· 
T .. ·ıı · · ·ı' h erru mı tarı ir milY,on u· urk mı dının ası ru unu, faaliyetine devam ed~rek va b l 

d . . rayı u muştur. yar ımlaşma karakte rını ve tandaşlarm teberrülerini ka- D 
yurtsevr>rliğini bir kerre da- bul etmektedir. ost yardımları 
ha meydana koyan çok par- Felaketzede kardeşlerin~ .. An~a.radaki Amerika bü· 
lak bir imtihan oldu. yardım için Hataylıların gös- yuk elçıliği, elçilik için satın 

Zahm ve kör tabiatin terdiği candan alalra bütün a_lınmış olan iki kamyonu, fe-
bilinmez bir cilvesiyle harap hızile devam ediyor. Milli laketz.~delt-r: emrinde kuUanıl
olan güzel yurt parçasındaki Yardım Komitesind~n aldığı- ~a~ bu.zed~e ~ı~ılaya terketti· 

h. l · · · k ı· t ·· 1 gmı ıl ırmıştır mamur şe ır ~rımızın en azı mız ma uma a gore, ya nız y . d · 
· lt d k t 1 d I ··k .. me k d tebe ·· lı'stes· · unanısbin a An2 dolu .1 ııı an ur arı arı u , o suz r ez e rru ı yır- f ı"k 

1 
d l .. '. r-: 

bikes ve yetimlere karşı Türk mi bin lirayı bulmuştur. Ka b~ a. e ze e erı ıçın um1ı1mı 
· ıı r . .. t d' ~. h d za ve nahiye merkezlerinde ır ıane toplanmasıQa karar mı e mm gos er ıgı u utsuz verilmiştir. 

şefkat, semahat. yardım ve yurt· de yapılan nakdi teberrüler- Belgratta felaketzedeler 
d_aşlık ~azifesi, mil~i _ta_rihimi le bu miktar halen 30 bin için halk tarafrndan toplanan 
zın ve ınnnlık tarıbının en liraya yaklaşmış bulunmak · 46300 Dinar ve ı ı lnglliz Li
parlak sayfalarını işgal ede· lıtdır. Para yardımından baş rası ile mühim mikdard:ı eş-
cek kadar büyüktür v ş ka giyecek, örtünecek eşya- yanın gönderildig~ i Kızılaya 

f e e- sı ile gıda maddeleri gibi 
re li.clir · ayniyat teberrüü de mühim bildirilmişti r· 

Türk milletiyle beraber bir yekuna baliğ olmuş bu· Polonyanın Ankara Bü· 
biilün insanlık fıtemini hareke lunmaktadır. yük Elçisi, şahsı ııaanna fela· 
te getiren hu acı felaket Vatandaşların par& ve ay ketzedelere 100 lira teberrü 
milli tesanüdümüzü bir kn~ niyat tt"berrüü gerek ıner - eylemiştir. 
daha kuvvetlendirmiş ictimai kezde ve gerek müıhakatta İngiliz müzaharet cemiyeti 

1 b ld k. A.J hastane· lise; müdürleriyle hü~~Jllet stan u a ı ~ man k. ·· ;. 1 ı . . .. .. . . <'r anı ve o,.retmen er eş e· 
smın butun boş yerlermın ~a· riyle hulr bu\u •ımuş\&rdır. 
ralı felaketzedelere tahsıs Ç k . ·ı ve hava içinde 

d b·ıd· . b o samım ohm uğunu ı ırmış ve una .k. b k t .. bu ton-.. ~ . . .. ı-ı 1 ı uço saa sure.\ .-
hukumt:tımızce teşekkur euı • lantıda Valimiz Sökmenıüer 
miştir. 1 f d l 

lstanbuldaki İtalyan Baş öğretmenl~rle ço.< ay a 1 

' ltal· hasbihaller yapmı3 ve kültür konsolosu, lstanbuldaki k f · 
d hayatımızın hızla in işa ı içm yan teb.:ıasııun kırndi araların a 

yeni direktifler vermiştir. Bil· 
topladığı 11 bin liralık ianeyi hassa temsil kolunun faaliye· 
Klzılaya gönderi im ~k üzere tine temas eden Valimiz, tem• 
İstanbul valisine vermiş ve sil edile:ek piyesler üzerinde 
Vali tarafınddn kcmdisine te· kol azalariyle hasbih11llerde 
şekkür olunmuştur. bulunmuştur. Temsil kolu bu 

Üç günden beri An kara· 
da bulunmakta olan beynel- günden itibaren faaliyetine 

biz verecek ve tenıata haya· 
milel Kızılay cemiyeti umumi tımızda oıühim uir inkılap 
katibi dün Başvekil Doktor yapacaktır. 
Refik Saydam tarafından ka •• F 11ı. k 
bul edilmiş ve Cenevreye Dun gelen ela et-
dönmek üzere lstanbula hare· zedelerınuhteıif yerle
ket etmiştir. Umumi katip, re misafir edildiler 
felaketzedelere beynelmilel Enincan ve kavalis' feli· 
Kızılhaç Cemiyetinin yapacağ' ketzedelerirıden 250 kişilik 
yardımı. hükumetimizle teinas bir kafile dün lskenderuna 
ederek tespit eylemiş bulun• gelmiş ve bunlardan 59 zu 
maktadır· Antakya 50 si Reyhaniye ve seviyemizin ne kada/yük~ddı- ayni hızla mütemadiyen art lstanbul üniversitesine bir tel· 

ğini bir kerre daha göster- maktadır. graf çekerek, milli felakdten Kurban bayramında 
miştir. Hatayda olduğu gibi, dolayı dost ve.müttefik mıı- kesilecek kurbanlar 

mütebakisi Kırıkh ana gönde· 
rilerek misafir edilmişlerdir. 

Açıkta kalan felaketzt>de yurdun her köşesindf! bu a· leti taziye etmiştir Bir çok Vilayetlerimizde 
kan kardeşlerini bağrına bas sil hareket devam ediyor. Alman hükum~ti tarafın· Kurban bayramı müna~ebeti-

Hataya mürettep olan 
üç bin kişilik felik~tıede 
yurtdaşlar peyderpey gelmekte 
d~vam t-deccklerdir. nıak için asil milletimizin gö~· Parf İ Grupu dan tayyare ile gönderil~n le kesilecek kurbanların etin 

terdiği derin alaka istikbal tıbbi eşya 1stanbula gelmiştir. den kavurma yapılarak fela-
için bize en kuvvetli iimid. Dün toplanarak mÜ· Alman Büyük Elçisi Fon Ra- ketzedeler~ gönderilmesi Abdülgani Türkrn~n 
kuvvet ve teminatı vermek- zakerelerd e bulundu pen, hükuınetimize müracaatla karar altına alınmıştır· Hl\tay mebuslarında{l Ab-
tedir. Ankara 10 A· _ Cümhu- ••"------111!11• .. -.-------ı dülgani Türkmen dün akşam 

Yıkılan ve harap olan yurı riyet Halk Partisi Büyük Mil 'C'. l •ıt Ankarala'l şehrimize gelmiı 
parçalarını mod~rn binalarla let Meclisi \..Jrupu dün Ha· r -Fansa 'Ve ngı ere tir.Hoş geldiler deriz. 

yeniden kurmak için, Cümhu- dan Sakanın riyasetinde top lı .. k ·-- tl . 'T'eberru··Lı·sıesı· riyetin dayana<:ag· ı en büyük ı R · 1 - ~ ~ 
anm1ştır . uznameye geçı U ume erı L. K. kudret, İ şte bu asil ve sarsıl- mezden evvel zelzele mın-

maz varlık olacdktır. Milli ira- takasından yeni avdet eden v d s~yyar jandarma Alay subay 
denin ve milli ruhun bu yük Dahiliye Vekili Faik Öztrak .L ar ım/arınz genişfefecek- Gedikli ve eratı namına 
sek tecellisİılt! hayran olma· ile sıhhat vekili Hulüsi Ala- J • • b • Td • d • T l 251 46 
mak mümkün değildir. taş felaketzed~ıerin yerleşti- erznz l.l.- ~ l1 lı.er: Fevzi Çakmuk ilkokulu ta• 

Bize gurur vererı diğer rilmesi ve alınan diğer ted- İngiliz Başvekili Çemberlayn dün mü- lebeleri 25 10 
bir şeyde, m"ıll'ı fela" ket· b. 1 h kk <l G f MilliEmlak memurları 15 

ır er a ın a rupa mu as him bir nutuk söyledi ve kahraman Şoförler namına Reis izzet karşısında bütün medeniyet sal izahat vermiş ve soru· Zekeriya tarafmdan 159 
dü d ı h ·f 11 Tu··rk mı·ııetı· .. ı· tebcil etti ııyasının yar ıma koşma- an mıı telı sua ere cevap " Merkez ve merkc:ze ba§-h 
sıdır. Osmanlı impanttorluğu verdikten sonra ruznameye Londra 10 A. A. - Başvekil Çembt-rlayn dün çok köy öğretmenleri 278 20 
devrinde bizi beli kuşakh ve 1 geçilmiştir. mühim ve büyük bir nutuk ııöyleıniştir. Bu nutkunda Fin Hususi muh'asebe memur· 
yatağanlı , yarı vahşi bir mil- B / d • b_ ••t 

1 
1 ' 82 69 

b LI e lge u landiyanın kahramanlığından ve Sovyet erin menfur taar· arı let olarak tanıyan, ütün fela- "' Emlak tahrir ko-
• ruzundan bahseden Çemberlayn Türkiyeye söziinü getire· ketlerimize karşı sakit ve 

hatta khdar kalan medP. r.iyet çeşz rek d~mi§tir ki : 
L<lünyasınm, yeni Türk Cüm- Belediye m-eclisinde 
huriyetiııin yarattığı medeni, kabul edildi 
vakur ve kuvvetli bir milletin Belediye Meclisi evvelki 
derhal yardımına şitap etmesi, gün öğleden sonra fevkala· 
milletimiz hesabına kazanılmış de olarak toplanmış ve bele 
en b .. "k f d diyenin hazirana kadar olan uyu manevi za er ir. 

s· k d • beş aylık bütt;~sini tadilen ıze sonsuz e er ve acı 
getiren bu eşsiz felaket kar- kabul etmiştir. 
şısuıda en büyük tesellimiz Beş aylık bütçe 48 bin 200 

'il' liradır. mı 1 tesanüdümüz ve Milli 
ş f' Evvelcede haber verdiği-e ın etrafındaki sarsılmaz b B k 
varlığımızdır. miz gi i, ütçenin inşaat ıs-

mında yeni yapılacak hal için 
Selim ÇELENK 21 bin lira vardır, 

" Diğer bir alicenap ve m~rt bir dost devlet daha 
vardır ki, bugün harp halinde bulunma:lı1ı halde, zelze
le dolayısile. harpta bulunan milletlerJen daha çok zara
ra uğramıştır. Bu kıymetli dostun uğr:adığı zararrn mik· 
tarını Ö~renmekten aciz bulunuyoruz. 

Bizzat Cümhurreis\nin yüksek idaresi altında felaketze
delere yardım e'dilmektedir. insanı hayranlık içinde bı· 
rakan kahraman Türk köylüsü bu milli foıakete meta· 
netle mukavemet ediyor. Büyük Türk milletine yalınız 

sempatimizi değil, ayni~amanda yardım ellerimizi .. uz~tmak 
mecburiyetindeyiz· Fransa ve İngiltere, dost Turkıyeye 
yapılacak yardımın şeklini sormuşlardır. He.ar; üç hükumet 
bunu birlikte tetkik etmektedirler. 

misyonu 
Ha~ı Rezıuk 
Naha memurları 
Asım Dönmezer 
Gazipaşa ilkokul 
Sinci sınıf 
Sınıf 4 A 

,, 4 B 
,, 3 A 
,, 3 B 
" 3 c 
" 2 
" 1 

Yekun 
Evvelki Yekun 
Umumi yekun 

76 13 
50 

190 26 
50 

ta!ebeleri 
8 4S 

20 
7 25 
3 70 
3 58 
2 80 
4 77 

92 
2171, 81 

17194, 70 
19396, 51 

.,,_ 



Erzincan ve Erziııcanlılar 
Şimdi artık bir yığın ankaz olan bu gii
zel şehirle bir kısmı diinden itibaren 
konuksever Hatayhlar arasında yer alan 
Kahraman Frziocanlılar hak kında söy-

. lenmiş güzel sözlerden bazıl21rı 
filbeyanısseyaha müellifi l " Umumi harbin tabanı· 

~ E~hac :eynelabiddin Şirva· ~ü~g.üzar ve. elim sahııe:e· 
nı, Erzmcan hakkın .fa şu su rı ıçınde Erzıncanda geçır • 
retle idarei lisan ediyor: 1 J diğim hayatın yegane teselli 

" Anad l b"l~d • si Erzincanlıların yüksek va . . . o u ı a ın-

dan bir şehri hurrem ve bir tanpuverlikleri ve derin ha 
medinei behçet tevemdir. mi yeti eri idi. O Erzincanlı · 
Düz bir yerde kaindir. Dört la:- ki : fakiri, zengini bila· 
tarafı gayet açıktır. Şehrin üç istisna kapıl,ı.rıııı bütün mu· 
veya dört fersah me sarede et· hacirlere açtılar ve sokaklar 
rafı yüksek dağlarla ihata ortalarında kazanlar kayna· 
edilmiştir ve dört \arafı nıa tarak hastaların ve açların 
mur ve abadandır. Nahiye imdat\arma koştular. ,, 
ve köyleri güzel yapılmı~tır. 33 ~ senesinde Erzincan 

-.Şehirde ve kurasında çok müstakil m1Jtasarrıflığında 
sular akar ki bütün imaret bulunmuş olan Eşref bey de 
lere ve binalara saridir. Tak şu satırlarla Erzincanlılar 
riben 9 bin haneden ib.ı- lıakkırıdaki hislerini anlat -

rettir. Ekser imaretleri uil . mıştır : 
küşadır kalesinin duvarını " Umumi harp hailesinin 

;Aıaettin Keykubardii Selçu· sonlarına doğru, istirdadt mü 
ki yonu taşından yaptırmış. teakip, ilk müstakil mutasar 
tır. Sokakları mükellef ve rıfı olarak buhranlı ve milli 

dükkanları müsakaftır .Kervansa mücadelenin heyecanlı gün· 
rayları güzt'l ve merguptur . !erinde resikarmda bulun-
Kahvehaneleri dilküşa ve duğum ~irin Erz\ncanın zeki 
mescitleri ibadc.tfezadır. çalışkan, munis ve kahraman 

Bu şehirde dört me·ısim l:alkı ile birlikte yaşadığım 
hükmünü icra etmektedir. acı ve tatlı anların silinmez 

Toprağı müııbit, suları lez
zetlidir.Havas\ ceyyid ve ııafi 
dir. Zemini tarbengizdir. Top 
rağı güzel, bağları ve Lahc.;e· 
leri çoktur. Meyveleri mi!b 

zul ve mütcnevvidir. Gölgf' 
Ji!deri pek çoktur. Mahsula· 
tı güzel, hububatı rnakbuldur 
Halkı umumen hüsnü cem,ıl 

sahibidir. Muhlisi ehHlhal 
ve erbain kemaldir. Rakı · 
mılhuruf, seyahat aleminde 
al:> ve havası ferah ve ra 
hati Erzincana benzer pr>k 
az şehir görmüşmüdür. Er· 
zincan, gerçi küçüktür; la· 
kin gayet Sdfalıdır. Frat neh 
ri şehre bir fersah mesafe -
den gl.!çer. ,, 

331 senesind e Erzioca ı 

h:thrasuu heı· zaman nıuhab 
betle yadutezkar ediyorum.,, 

337 de Erzincan müsta • 
· kil mutasarrıflığında bulun · 
muş olan Zühtü b~y de şu 
cümlelerle hislerini anlatmış 

tır: 

" Milli müradelenin mu
vaffal<iyetle neticelenmesi 
için feJakarlıklurının ve pek 
çok samımı hizmetlerinin 
iftiharla şahidi olduğum Er· 
zincanın yükse rJ ı : 1 evlat· 
!arını daıma hürmetl t' ·· tır· 
lıyoruın . ,, 

Gelecek yazımızda da 
Erzincaııın yetiştirdiği değer 

li insaıılarlcı memleketin ürf 
ve adetl~ri hakkında n>a· 
lunıat vernıeğe çalışacağız ,, 

M. Behcet PERİM 

[ * ] Erzincan 
Müellifi : Ali Kemal 

~müstakil mutasarrıflığında bu· 
!unmuş olan Fuad bey, Er • 
zincanlıl&r hakkmdaki fıkir · 
!erini şu suretle lıülasa et · 
miştir : 

( Resimli ay matbaası T. 
L. Şirketi - lstanbul 

..... IE&il ... tmSmiiC::z:ı;J~------mı 

Diyı rbakırda Dikilide 
Diyarbakır halkı. felaket Dun sabah Dikilide üç 

zedelerden 161kız ve35erkek zelzele olmuş ve bunların 
çocuğun hakınıı ve barındı üçüncüsü oldukça şiddetli O· 

rılması işini taahhüt eylemiş larak hissedilmiştir. l3undan 
tir. Nüfusa kaydettirmek evvelki zelzelelerde Dikili 
şartile arzu eden zevata ev- civarındaki Kaynarca mev-
Iatlık verilecek tir. k\inde sıcak su çıkmıştı. Bu 

Sakarya yatağına sular şimdi artmış ve fışkır-
çekildi mağa başlamıştır. 

Sakarya nehrinin Suları Gümüşhanede 
azalmış ve nehir tama· Arada sıradaGümüşhane· 
mile yatağına çekilıniştır. Su cie yer s11rsıııtıları hissedıl· 
ultında kalan köylerdeki su- mektedir. Halk 2/ kanunuev 
lar da çekildiğindt n köylü- vı·ldenberi baraka ve çadır· 
ler köylerine do'"rım kledirler. larda gec:eyi geçirmektedir. 

ÖlümCia:~mıiıl-•I Her tarafta şiddetli bir so· 
ğuk hüküm sürmekte ve kar 

Defne Eczan t.:; ı sahibi yağmakte(dır. Karın kalınlı 
Nutki Kunt ve 13t,lediye mü g~ ı 60 santime yükselmiştir. 
fettişi Hüsnü Kuıı'un annele 
ri Bayan Durdunaz dün ak- Kendisine Tanrıdan mağfi· 
şam vefat etmiş ve cenazesi ret diler, kederdide ailesine 
bu sabah kalabı.llık bir küt· samımı taziyelerimizi suna· 
lenin jştirakilc kaldırılınıştır. rız. 

Dahili ticaret 
eşyasından 

Beyanname usulü 
kaldırıldı 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Dahili ticaret eşya 
sının beyannameden istisrıa 

sı hakkında yeni bir karar 
ittihaz etmiştir. Bu karar 
şudur. 

Orman tezkeresi, buğday 
koruma vergisi makbuzu ve 
inhisarlar tezkeresi gibi vesi 
ka ile nakli lazımgelen tica· 
ret eşyası ile hayvanların 
limanlarımız arasında nak 
linde vesika sorulmıyacaktır 

Yine bir gümruk müdür 
lüğü mmtdkasına giren iske 
leler arasındaki dahili ticaret 
eşyası nakilleri de nıuhafaz~ 

pusulasile yapılır. 
Karadeniz ve Marmara 

iskeleleri arasında nakledile 
cek yer!i mahsuller vesika yet 

tabi değildirler. 
Muntazam bir şekilde se 

fer yapmıyan vapurlarla iak 
ledilecek ihrdcı yasak veya 
lisansa tabi yerli mahsul ve 
mamulat hakkındaki büküm· 
ler mahfuzdur. 

Yeni zelzeleler 
Dün Gümüşhanede, Bayın

dırda, Aydında, Şarki Kara· 
hisarda ve İspartada iki 
zelzele hissedilmiştir. tki ne\ 
si birinciden daha şiddetli 

olan bu zelzeleler hiç bir 
hasar yapmamıştır. 

Bfr itfaiyec1miz 
taltif edilecek 

itfaiye işlerini fahri ola· 
rak yapmakta olan Tevfik 
oğlu Refikin, pasif koruma 
denemelerinde gösterdiği mu 
vaffakiyet ve yaptığı hizmet 
ten dolayı kendisine Beledi
ye tarafından nakdi mükafat 
verilmesi kQrarlaştırılmışhr. 

Yağmur dindi 
Birkaç gündenberi yağan 

şiddetli yıtğmurlar dün akşam 
dinmiş ve hava açılmıştır. 
Yağan yağmurlardan Ası neh 
rinin :;eviyesi oldukça yüksel 
miştir. 

Tashih 
6 - l - 940 tarih ve 

2373 sayılı ilavemizin ikinci 
~ayfasının son sütunundaki 
"kayıp tastikname,, ilanında 
küçük bir yanlışlık olmuştur. 
ilanın imzasındaki "Abdullah,, 
kelimesi bir tertip h:.ıtası olarak 
Abdullak şeklinde çıkrnıştır. 

Tashih ederiz. 

Kayıp tasdik na ine 
935deAntakya Lisesinin 

iiçüncü sınıfından aldığım 
tasdiknameyi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımJ m eskisinin 
hükmü yoK:tur. 

Sakı:> oğlu Hasan Basri 

han 

z::;ı -P 

Çocuk film
leri qupılacak 

Ankara - Çocukların 
fikri terbiyelerinin yükselme 
sinde sinemanın mühim bir 
rol oynadtğını takdir eden 
Maarif Vekilliği yurdumuzda 
çocuk terbiyesile münasip 
filmler vücuda getirmediği 
düşünmektedir. Bu filmler 
muhtdif Avrupa çocuk filim 
lerini montaj yapmak sureti
le vücuda getirileceği gibi, 
yerli çocuk filmleri d~ ter
tip edilecektir. 

Çocuk filimlerinin çevril 
mesinde dikkat ~dilecek nok 
talar bu filimlerin mevznları 
nı milli ve yurt mevzuların· 
dan olmasıdır. 

Bu filmlerin sinemalarda 
gösterilme :şi ayrıca halledi
lecek ve ucuz fiyatla talebe 
matinelerinde gösterilecek· 
tir. 

Film seyretmek üzere: 
talebeler, ya öğretmenlerile 

birlikte grup halinde, yahut 
tayin edilen çocuk matinele 
rinde serbest olarak sine· 
malara girebileceklerdir. 
Çocuk filmleri günün haf ta· 
nın muayyen günlerde gün· 
düz gösterilecektir. Vaziyet 
tetkik edilmektedir. 

Kont Çaki döndii 
Budapeşte 9 A.A. - Ve 

nedikten buraya dönen Ma-

car Hariciye Nazırı Kont 
Çaki gazetecilere beyanatta 
bulunarak, ltalya ile Macaris 
tanın sulh için çalıştıklarını. 

Venedik müzakerelerinin sa

mimi bir hava içinde sona 
erdiğini söylemiştir. 

Çin tazyiki devam 
ediyor 

Şanghay 9 A. A. - Çin 
kıtaatı tazyıkiarıııa devam 
etmektcd ir. Şidde i muhare 
belerden sonra iki Çin şehri 
Çin lıuvvt!lleri tarafından iş
gal edilmiş ve Japoıılar ge· 
riye atılmıştır . Çin Askerleri 
son günlerde büyük bir faa· 
liyet sarfetmektedirler. 

ilan 
Kırıkhan icra dairesinden: 

Kırıkhan da vaki241 tC\pu mah
zar numarali birıanı n yarısı 
AgPp Farracyan oğlu istifan 
tarafından Cozd katoniyı:-
11 şubat 933 tarihinde 4320 
Suriye lirası mukabilinde 4 
sene müddetle vefaen ferağ 
surelile rehnedilmi~ ve müd 
detin iııkızasına mebni aıa
caklı tarafından rehmin pa· 
raya çevrilmesi istenmiş ve 

1
borçlu istifanııı mahalli ikameti 
meçhul bulunmuş olduğu ilanen 
tebliğat ifası kararlaşmasına 
mel.mi icra ve iflas kanunu
nun 146 ncı maddesi nıuci· 
bince on gün içinde iti 
raz olunmaz ve bir aya ka
dar borç ödenmezse merhu 
nun açık arttırma ile satıla-

28,12,939 gününden itiba· 
ren lskenderun ve Arsuz 
Nahiyesi sahil saydiyeleri 15 
gün müddette müzayedeye"" 
konulmuştur. 

cağı ilanen tebliğ olunur. 

qa t akçası ile birlikte isken 
derun malmüdürlüğüne mü· 
racaatları ve buna ait şart· 
namenin malmüdürlüğünden 
istenilme i ilan olunur. 

Üç senelik muhammen 
kıymeti 7500 liradır. Talip 
lerin 12,1,940 cuma günü 
saat 2 de muvakkat temi-

Amerikada 
Finlandiyaya yar· 
dım için haztrhklar 
Vaşington 9 A A.- Fin 

landiyaya 'yardım İlimin muo 
tazam bir şekılde tanzim e· 
dilmesi için çalışılmaktadır. 

Amerika hükumeti daha 
muhasamatın başlangıcında 

Firılaııdiyaya olan sempatisi· 
ni göstermiştir. Yardımın 

şekli hususunda Finlandiya 
ile istişareler dt:vam etmek 
tedir. 

Kanada Kızılhaç .cemiye
ti Finlaııdiyaya 50 bin dolar 
la mühim mi .darda tıbbi rn• 
zeme yollamıştır. 

Çurçile Fransanııı 
en b :tyük nişanı 

verildi 
Paris 9 A.A.- Fransıı 

Başkumundanı Gt'!ueral Ga' 
lenle beraber garp cephe· 
sındeki lngiliz kıtaatını tef· 
tiş etmekte olun İngiliz Bab 
riye Nazırı Çurçile 
Fransız hükumeti LejionDo· 
nör nişanının büyük salip 
r~tbesini vermiştir. 

İtalyan - Macar 
Anlaşması 

Roma 4 A.A. - Bütüıı 
İtalyan gazeteleri,Macar Ha· 
riciye Nazırile ltafyan Hari· 
ciye Nazın arasındaki müt• s 
kerel t:rden bahsetm!!kte ve 
iki memleket arasındaki go 
rüş birliğini tebarüz ettir· 
mektedirler. 

G;.zeteler, Rusynııın Ba 
kanlara doğru herhangi bif 
hareketi önlemek ve yolun' 
kapamak içın iki hükümetifl 
sıkı bir teşriki m~saısını 
mutlak olduğunu yazıyorlar r 
Roma hükumeti , ltalya il 
Yugoslavya ve Macarista • 
arasıııda da bir pakt vüc• Is 
de getirmek için çalışmakta 
dır . 

Belçikada terhis LJ 

ediıen askerler <l 
Brüksel 9 A.A.- BelÇ' zı 

bı" ka hükumeti en az üç ço' 
cuğu olan askerleri ~ terhi rt 

etmeğe karar vermiştir. Bu <l. 
ların yerine işsizler silah alt ü: 
na alıııacaklar.lır. gi 

İlan 
Hatay Defterdarlığında~ 
Antakyada Saray cadd }< 

sinde kain Turizm oteliııİ• 
su tesisatı ve damında ıne' 
cut bozukluk t;ımiratı içil 
bedeli keşfi olan 335 lira ' mı 
zerinden 24,1,940 tarihifl d~ 

.. d f Ç b ·· ·· Dt Hı musa l arşam a guııu 
terdarlık Milli Emlak müd :

0
1 

riyetinde saat 14 de eksil :.~ 
meye konulacaktır. Taliple' 

1 ı 
ihaledc-n evvel yüzde 7,5 ıt ~~ 
vakkat teminat akçasını nı' ıl 
sandığına yatırması talipleri 
bu i~e ehil olduklarını g~ ;a 
terir ticaret odasından Bel , e 

d. d h h · b' ım ıye en ve:ya er angı 

resmi devairden alınmış re: mı 
• "k" k · te' ruı mı vesaı ın omısyona 

ditf'ri. 


