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lllnlt rın har kelim•· 
slnd :ın 5 kuruf alınır 

'erat pefindir · 
6 ioll geçen ••YH!!:,.. 

10 kuru,tur Sayısı her yerde 3 kuruştur 

hsilinde ha ıl ala lı Vrgi i 
~··. ~ ef ere ol 

• 
1 

1 
e,.gznın tekrar tetkik 
g~ tahsil müddetının uza
htacağı hakkındaki şagi-

ve--

isrık t a?a,. asılsı:ıdır raz ahvıll . . 
kul emlak .. erı, menkul mal ve gayrı men-
buı I uzerine Bankalarca ikrazatta 

unu aca~ , d · · · · 
··d ve oorçlar1nu1 yüz e y:rmısını 

Baok~ eyen m•'ikelleflere kredi açılacak 
arca mükellef! 1 k f . . .. j 

ere yapılacak olan ikrazatır. ay ı aızı yuzc e 
\'~t~ara 24 AA lvarım olarak tesbit ediidi 

Ola 1 "·•.... • • ·- \1al' 1 
1~111 Y 1 kla Öd~·,. ·. . . .. ~ maddeleri ve men,:;iicatla 
lllt hıııııraı trdy bıırnt>lerj ~tı'1ıı1 r lüzumlu mamulatı 
tı 1 ''''h. 1 arı koın,ı k • ıarık s d.ı f<1prak mah- , ıtı •q fl • 'J 1 • s il 

llu ~· rı ferııiıı edil. u nrı ofısi nnıuına zahirt> 
J ıtoıayı nıubayuasına dPvanı tmek 

L 
1klar ledir 

ve hazine bono1 urı muka· 
bilinde o 0 90 ııisbelinde 

l{ıJe o&ıık Şunlaı·dır· 
5 

· 
bil rı ll)ijkeıalar Varlık ve~ . -Türkiya Cürnhuı iya· dır. 
ı Ltbef:tj . 1"fl"rirıj "d tı nı<'ıkrz ve zıra ıt banka Varlık vı::>rgisi tarhiyatı-a,, · 1Cıtı 0 ""Y"' ı. ·ı ., .. · 

Kezulik tas.ırı uf bonÖla· 
rı bilumum bnnkaJar hıra
fmd.ııı eskıd n olduğu gibi 
iskonto edilmekt bardevam 

ı . ıs 0J1.ı i<enuiı : -arı e 1 urkıye iş bunka5ı nın tekrar t .. tkike tabi tu-.~'llİıı r lları t Cart kt:r,n: duhili istıkr z t.dıvillerini tulacağı ve v rgidirı tahsiJ l('l'd ı-v~i d redı- k'd 
._ i a rı e h .. es 

1 
en olduğu g bi ihruç• müddetıuiu uzutılal'ağı hak "llro çrnakt erturlü f' t . . . 

ışıatd u ı-erb 18 ııu ışlemış faızl,.ri zum kındafd şay:aların asıl ve 2 ır. est bıra ed 1 1 . 
....... 'f'u . 

1 
rn .. < surt"tıle almaya de esası olmadığı maliye maha 1

~. 'i'•at ~kıye Cü!lılı· . ••ın edecek vo bu labvil er 1 filinde temin olunmakladır 
ı.°" b rık arık ısı ·ı· llrıyp. ~~~~~~~~~~~~~=""~~~~ 
'" sı ti ı v ( ' Urkiye p· d -

1 
k V 

•• 20 ~ıırı,k ~ "'~"'' 1,.11 •Yasa a ucuz Var ı ergisi 
l 1 •lı:"•i Öd·ııı;•rgıleri ııin 1 U k La 1 d Mü ke 11.,fJe r borç la kilbılj re lllenku~ olan rn{i ş a 1 
1 11 Ode isti~r rehıı nıu Uo beş gürıdenb •ri piya-
1 ıtıaıc Üıt- azlarda l Sadu b •Şlayan ucuzluk de 
,tdır r(' tertibat 1 >H· voın ~lnıekte ve~ yiyecek 
Jı a nıış f' · 

t u Bu k •atları Yııvaş ~ avaş diiş-
} lkr8~1 ıı nlar Yup nıektedir. 
ıı4 0 ar rtıı.ı. ac ıklu- B d 60 · 

o "'l{abııind . og ay kuruşu kaoar 
~lııt{j Yarını f . e uy ~tişmüş ve• sabunluk ze~-
3 ır. :ıız ula tm yağıda 85 - 90 kuruş 

&•ııı.' ~rnlat1c arasında muamPle gürme-
' ~ • fı~ ve Vt Ey tanı ge başlamışı ır. 
f ... \'er ·ı şubeı . n·x . 
"IJt . &ı er•ııi erı Vur- ı~er yıyffcek m ıdde eri 
h ll:ıış oları n ° o 20 sıni de ayni seviyed <. tişrnğe 
~~rırrıerıkuı !lılikellefl,.re dev?!n· etm kt dir. 
~~°tla, y tnıık.Jbilirıde Dıger t ıraftan Altıu fın 

rırıı yatırıyor 
Varlık Veıgisi ile mükel· 

l f olan yurtdoşlar borçlu
ıını ödemoktedırla:. 

Ay başına kadar borcunu 
ö Jem·yPıılerden borçları 
gelecek ayın ilk haftasın
da yüzde bir ikinci trnft;, 
yüzde iki zamlıı tahsil e
dilece~tir. 

& r. 
8

Prtıay.. urnude hı_rıda tedrici biı şekild 
ıı h· düşrnpğr· dvam edıyor. rr ek•e<iir. 

jı. <ltıkalerd ••---!lll•••miı•-•1m---------.. ~~ l{tcıll lr .ı Yapac ık A D 

lst.möuld11 bir Heşndiye 
: tırıı ın 27 liraya kndnr 
dııştiığii haber verilmekt~ 
dır Ş hrim zJe altın 29 
i a · z r ıden muamele gör 

\f\il o rrıtıknbilindt• mı·ral arlan .ı aklard o Yaı ıııı f " 
1 ır uız 

'~, 1 ~unı~rbarık fob-.. Bir Fransız far afı~da n öldürüldü •ıtıııl , ... rıt\u 

k, d~ ~tın~ rnuktazi Cezijyir 25 A A. - Arn·r ti Darlan makJmma girer· 
rı gıbi ibıiddt ken '20 Yt1şmd .ı blr Fran:;ız tarufrndun kurşunla öldü 

rülmüş, katil yakularımıştıı 

-österecek 
M~i~ll........,;i ~e~f~l=--n---=,ö:---n7.ü~A~n 
karaya döndüler 

A 1 24 A A '1illi ~ef Cümhurreis lsmet lııö· rı mm . - ~ 

. ı. s bah s t·•t 8 dt• Ankurııya avdet buyurıııuşl:-ır.m uu n ., , . • ı · 
dır Cümhurreisirniz istusyonda Büyük ~lılle~ Mec ısı 
H,..isi Başv~kıl, <;enel Kurmay B.ışkanı, Vekıller, Me
busl1;r V"' VPkfilt>tler erkanı tarnfmdıın karşılaı!mıştır. 

/ngiliz Basını 
Erbea ve çevresindeki yer sarsuı

flsı hakkında dostane neş .. riyat 
yapıyorlar 

Yakında bir İngiliz parlamanto heyeti memleke-
t. · · · rete oelecek 

w ., !"]~~ 1 
.. u.~~~- otcyul{ t5rıtanya, tubiatın 

larınddn bahseden g.ııZAtt::- zahm feHlketlerile karşıla- · 
Jer bu hususta ulınmı lın- ş n Türkiyeye karşı büyük 
beri ri IJPŞrederkeıı yıtkın· Lir secupatı his etmekt~- , 
da l\irki~eye gidecek oJau dir. 
İngiliz pıırlamantu lıeyeti- 1939 ilkkanun~a .. yer 
nin butün lngilizlerin Türk sarsıntısı felaketı goren 
mat••rnine iştirak etmekte çevrede üç yıl içinde ikiıı-
olduklıınnı ifade etmek ci dHfa olarak ayni musi-
fırsutım bulacaklarını ve b~t karşusındu kalmıştır. 
heyet ııza~mın Türkiye le Hatiar o ztınıankinden da-
bulurırnasınııı, Türk gaze· hu az olmakla beraber sar-
teciferinin eylllldt Loııdra sıntıların merkezi olduğu 
ya yaptıkları ziyaret gib" anlaşılan Erbea şehri ha-
TLirk-lng liz dostluk bağ- rap olmuş •ölenler rn ya-
ldrıııın takvıyesine irnkilıı rahmanlar kaydttiilmiştir. 
vereceğ'ni yazıyorlar. Gazeteler yardım ttışek· 

Londra: 24 A.A.- In
giliz gazı:>telf'ri Türkiycde· 
ki son yer sarsıntısı rıı u
mısebetilc dostane neşriyat 
yapmakta Vt' !;;öyle demek· 
tedirler: 

kiillerinin süratla kuruldu
ğu ve istraphıra büyük bir 
cesaret!e lııhammül edildı
ğiııi kuyd ediyor);,r, 

FelAkette cesaret Türk 
vasıflarından biridir. 

Tun usta savaşlar kızışh 
Ameri~alılar Dakara asker çıkardılar 

Berlin 24 A.A.- Son güı:lerde başlamış olan nisbi 
hır sukutten Stınra Tuııusta geniş ölçiide s_avHşl~r tek
rar b ışlarnıştır. Orta Tunus Cephesinde bır l• raP.s~z 
kıtası yok edlJnıjş 40 tank, birçok rııulzç·rırn ve esli 
ahnrnışlır. .. 

Nevyork 24 A. \ - Amerikan kıtaları dun Dakı:ıra 
çıkmışlardır. . 

\ladrit 24 \.A. - Cı:ıbeilüttaııkte fnalıyet çok art· 
n,ıştır. Bilhassa bliyük ölçUd~ .h.av~ kuvv.etı.eri toplan· 
ın ktavır. Bu sukOtlerdan Ingılızıerrn yenı bır tuarruza 
hazırlandıkl·m anliişılmaktadır. 



t\.ı knra istasyonunda 
sıkı sıkıya s..ırındıg?U' pul
to ke~kin uycızı ön ·ye mı
~odu. 

St nelerdir her ~eye alış 
tıgım baş şehrimizin yah
nız h vıısıruı ısmamadmı 

Hele şu hir kııç yıldır çok 
çeşith oldu. Hazan Antak· 
yaya taş ı.ıkartır<;as111a 

y ğ nurlu, bazf ıı Adunayı 

aodırır cnsına kızğıu çe gü
neşli, bJzundu böyle palto 
yu yelpazeler direcek kudıır 
soğuk ve yakıcı. iyi ya di 
yeceksiniz Ne yağruuı u 
seyr için Antakyaya, ne 
1lık sonbaharı için Adnna 
y l gil mekdeast' olur An
karada. Buşuna baş şehir 

dememişler. Ayazı ve so
vuğu İle Ş<ıı k, yağmuru 

ile şimal v cenub, latif 
h ıvasilede ı{arbi Anadolu 
hepsi onda v onun içinde 
Otur Ankarada bütün yurt 
göz.ünde canlansın. frende 
epiyic .. tanıdık v r. Tanı· 
dığu liizum yok v~. Tren
dekilerle yol hoyuııca sa
mim1 ve candan fiı lrndaş 
olmak çok kolay Çapıık 

gideyim diye eksperse b! 
nip hem geç ve hemde 
trenleı in en ger'sinde kal
makdans ı; postayı bin: p 
vaktındıt gtmek daha ra· . . 
sonra geçtiğimiz ilk ııehır 
(Kızıl ırmak) oldu. Halk 
şair erimizin dıliod ve 
halk tiirkülerimizin i~inde 
yer alan bu nehrin ıdı gi
bi kcııdinide büyük sanır· 

: <luıı. Adını rerıgindeıı alan 
(Kızıl ırmuk) mrğerse (ust 
dan küçük (Afriıı)den b· -
yiıknıiış. Eni kısı.ı amma 
boyu uıun Urtc .\ııac'olu 
nun yarısını dağ, dere ve 
tepr> dem den dohışmış. 

Bu k,ıd"r yolculuktan yo· 
ru\mndığı akışrndnn belli. 
Azğııı ve öflrnli olduğu . 
zanıanlaıdtı p k çokmuş 

K ılay kolay köpriı ku· 
rulup iistüııd .. n ıışılamaz

mış Yıktığı köprülerle ge
liD ulaylarını yiyip ni~e 

cnnlara k\ymaınış.mı; bağ 
rı \Tanık şair bunu şiiyle 

hikfiye edt>r: 

K öpriiye varınca 
yıkıldı. 

üc yüz babayiğit 
döküldü. 

köp Ü 

suya 

netin l<ızıl ırmak· allı 

.'\nası bah ~ı bindirdi 
uta. 
Emmısi dayısı yolludı öt ... 
Köprn}e varınca çıktı bir 
hata. 

Kızın gelin ynpup ,,ta 
bindirerek güveğiniıı evi
ne yollı} an ana ve baha 
ile onu oğurlıyıın amuca 
dayl'iının halini düşünüyo
rum Acımıımak mümkihı 

.Jeğ .. I. ihııyet h"kfiyl' bı

tup beddua başlıyor. 
Kızıl ırmak pııre p·ıre 

o asın 
H r p!ırCııi bi d yart' sa· 
lusrn 

s ... ndt• benim gibi yarsız 
kalasın 

Ayrılasrn varenigden eşig
den. 

Buğn yonık şuirin bed-
duası ona yıırı yarıya 

tesir etmiş olacak Pare 
pare olup dağıldığını gör
medim t1mm l diyar dıyar 
cleılaştığı rn ulı-ı ki, ak odıı 

ş ,irin bedduasındumı yok
sa tuttuğu yoldanruı<lır 
bilmem. Ge!inin ne ttnası 
ne babnsı ve nede d ğ. r 
akrabası. Sağ _kalaıı lan lt1r
da di şiindiiğüm ve acıdı 
ğım tek ins n zavallı gıi
veğidir. 

Kimbilir ne kad.ır za
mandır. (Z liha)sıııı sevip 

k .. erCPı:;ine e iutlerİ aiıp 
sinehiJ · basan kızıl irmak! 
nwğers ... çok hodbin imiş
sin. Z •lih' n s vgilisiııe 

bıraksa idin naı olurdu, fa 
kal o z<ı.ma ril ıda bir 
ye~il çi1gi oğrafyede 
bir isim olnr kah:ıcuktuı 

dAğılmı't Zan )Oktu öy-
le lrn~s!ıydın şkasının z<ı 

nırın!l şöhret k 12 nmak 
cıvan nertlik o maz ,}( rlçr 
yine sen bilirsin. 

Gf c •ııin ort11lıınnu doğru 
Kay:scri istasyonunun önün 
de durduk. Bulut ·uz ve 
mehtoplı bir hııva. Kup 
kuru bir tiovuk. Uzukta 
göriinen ışıklı bir l>;ılde 

v ~ ouuu arkasında 'koc 
bir erciyei lPriJ ~ s 1 l i < 
ve imıan elinin yaptığı 

gösterişli aydınlık, arl~ada· 

ki t bii dc:-kor önünde fJe 
k,ıtiar sönük ve manasız. 
asırdıd .. erı:iy ş bem be
~ az t pesi ve. gögten aldı
ğı ışık ile şehre gülüyor 
ve onunla alay ediyor gi-

gelini bi. şehir ve etrafıPddki 
Başı çığıl çığıl telli ~elini. bütün kalabalık onun dizi-

Aulaşılan gelin alayı nin dib' ııe sıkışmış. O mağ 
köprüyle beraber suya dö rur l'ğilmez b ışil di1ınin 
külüp g~linide helak ol- uıbindekilere 35ao rakı· 
m n G ·lıni b ·klıy .n ı ı- mımlun bJkıyor. 
v.!llı güveği de boynu bü· lnsan eli ve insan lıüne 
kük, mahzun ve m~yüs I ri! yine tab'ııta mağlub· 
kalmış sun. 

UK"" OUIUIJIVl'" • _ _ .. o•- l uis"ye aım. t 

Parti Mufetti
şimiz geldi 
Paı ti \lüfdtişimiz Balı 

kPsir fl..1t>busu Fııhrettiıı 
Tiddoğlu dün lskenaerun
den Ş"hrimi1.e gelnıış, VtJ
linıizi mnkıımında z'yaret 
eylemiş, Parli reısimizle 

görüşmuş, Purtide P rti 1 

işlnile mf·ı;gul olmuştur. 

ve gece tekı a · lskenderu
ne dö.mıüştür. 

Nüfus müdürü veka 
let emrine alındı 
Ha kkınd -ı tahki kııt ya- J 

pılmakta .olun \'ılay t ııü 
fıı:s müdürü vekıllet emri
ne alınmıştır. Vılfty<>tim•z 
rüfus rnüdiirlüğüno Kır 

~eh · ııüfu baş kntibinin 
tayin edildıği va yakında 
va1~feslne b ~lanın k uzere 
ş~t:rimize geleceği haber 
vtıı i 1 mf'ktedi. 

Gözümü a~tığım za· 

-- --~-= oı 
E HELER ·sa 

Almanlara göreıdur urTl ~~ 
. l savaş•• ıA-' 

Berlin 25 A.A.- Doğu ceplıesıııue.. ırı"~-'. 
da Alman askP1i mahfillerinin verdiı?~. dii,01,.0r 
h .. stuıı b• 

U il:susı şudur: (}rla Ü·)l)da sayıC!l ll 83 tı;ıı ~l 
vetlerirı in kurşısıııdu A 1 man kıtıı ları eıtl5; 11~e t 

h . 
dnfan savaşı yapmnktadır. \'o'g ı cep 

1 
btıtiı11 ... ~ 

·ı . . k . . H 1 "aptığ p cıl""' 
~.evzı erını sarnı:ı ı~·rn us arı~ı J' r Hlls o' 
husler ukıımete uğramı~tır. logıl ı ~ .

11 
diişrrı'oet 

dasırııı ı·ağmen durıım miisaittir. ı;utJkii ıolfl J f 
cumlnrı ağır kayıplı.:r verdirilerek püs. (l'1 eu 
R 1 ' ·· 1 ·· tı d ~ "a 9d• us ara gore A man rucab~.,.., ... ~wli• g: rf 

i\loskova 24 A.A - Hus te ır; 1 • ,ki · tı' 
ııayi oıa":allesiııde kıtalarımz düşnıanıneııuP b3

1 
cu ııuııu pü.:klirtmüştür. Stııliıı~r. dırı ~eıı çı 1 
kıtalarımız dü~m mı nıeskO.tı bir yer k 53 t0P 
ve binden fazla Alnnı 111\ yok ed!p ı5t.t!l z uıııı 11 ti 
eyleın:ştir. Orta Doıı lizerinde l<1 tıı lıı rıı'~ u~ıı1ao•.,, 
yerl~ri zapteylemiş, çekilınnkle ola 11• i b0d11 

eden teşekkiillerim'z bir Almaıı ttınıenın [J)aıt•rı 
.. eni\ o 

ratarnk 1000 kadnr er subay ve turn , 11ı 
almıştır. I ıŞ' 

Almanlar Baldır adaları'~o' 
için ispanyayı sı kı;Jırı ·•1 

ka1° ı.f 
Nevyork 24 A.A - İyi hubnr atarı·d ııiıdj ' 

bildirildiğine göre, Almunlar, batı ak e 8yı 1 
ya nit Ba'dır adalurıaı işgal için Ispaa:ıa iş6l1 
maktı>dıılar. Gfrnkirse hu adalar zO• 
cektir. 

ıncııı Ulu :{ışla)da olduğu
muzu öğreııdim. 1 ,. ( •ğ· 

<le) rıin sPp t · sep"'t clmn 
!arından alınak nede "Bo
run,. puzarıııııı vaktmı ge
çirup NiğdeyP. yol a'an 
pa;-nrcıhırt görmek nasıp 

oıdu. , ·- ------------
Yazı makinesine ı\erl~nse Ulukışladı:n 

her gelip geçişte Faruk 
Nufizin (hın diyarlorın<l,ı) 

ki şu b yti hatırlar ve o 
oi!n 'ıriıy\i'- auya· 

Ulu kışla yolundar-
orta Aa;.ıdoluya. ~ 

Meşin kırb.ıcıııt ş ıklata 
rııky ığı'l. at arını kişneten 
arabaCl ve oııun yolcuları 
kim bilir bu yollıın kaı_: gün 
de ve',ırnsıl şartlar içinde kes 
dirirlndi. Medeniyetin nıy 

ı.ır üstünc.Je ka)dırdığı va
sıtası yanınd (vuylı) ıh· 
yolculu< elbette sfiniik. 
l.\lnnafi o yolculuğlmdıı zev 
kinı tatmrıli içirııde CHılan 

dı dersf'ın inanın. 

(Yaylı) urubarıın ken· 
dine has akışına ve atla· 
rın 1·yak sesıne keı dini 
kapdırıp, yüllarda konak
lıya konııklıy gidişin z~v
ki hu kadur denemez 

Yelt~S;ni ruzgilra vere 
vere dört nala yol alaıı 

yağız ntlı ybylı aralı ı, ile 
riyi ve daima ileriyi düşü· 
nerek ve asrın medeni va 
sılnlarını takdiri,. anarak 
ıı h ·tlırlıyoru rn. 

Bu hatırluyış bizieri 
belki dnha fozlu bir 
azimle .ileriye hamle yap 
tırac ktır :\l.ıziyi bileı ek 

ihtiyacı olan 
R nu un 1 m n -IYft '· ı. •t •• ı 
ihtiyacı olanlar malbı -

amız11 müracaat elmelidır 
lar. 
Kayıp nüfus cüzdanı 

Nüfus cüzdumm ı kaybet
tiın Yeııisini a lacağıındarı 
eskisinin hükmü yoktur. 

ümran 11>ahallt>si11den 
3 numaralı uvde Ercü 

ment Giivenç 

Zayı ruhsatname 
Antakya Sıhhat ve Ictimai 

muavenet ~lfüHirlüğünden 
aldiğım 22 şubat 940 tarih 
Vf.! 629 s ıyılı sünetı_:ilik 
ruhs ttııamemi kaybettim. 
yenisini al..tı~~ğımılaıı eski 

sinin hükmü kHlnıatiığım 
ilan oylerim. 

lskenderunun kurtuluş 
mahallesinden s'foetçi 

Hasan oğlu~\lıısluf cı 
Keser 

Daktillo alınacak 
Ti.irk 1-lava 'kurumu Baş· 

kanlığından; 

Kurumumuz için hir 
B tyarı daktillo nlınhc ktır. 

lsteıdiledn ş0nıiti öğren· 

mek iil ,re:b1şk rnlığ" mü 
racnatlı ı·ı. 

Vt> h ıtır'ıyur.ık inle islikh l Nöbetçi E eza ne 
le doğru imanla yörüyoruı. 

B"şııt :\fors ı oğlu ı Şerimizde bu ak-

ı 
şam Nöbetçi Ec

eşrıyat \ludurü zane: 
Selim Ç lenk HipDkrnt eczant>sİ 

C H. l' \1 ı tb sı \ ııtu kva ·---llllıılıııiilll--•~ 


