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Milli felaket karşısında 'B ••t ., rı·· kM.//ı t • J lAk t 
Büyük Türk Mill~ti, habersiz gelen ve eşine ra.>tlanma· u un ur l e l e Q e ze. 

yan acı bir felaketle kt'.rşılaştı . Vatanın mamur bir kö- d l • d k 
şesi baştan başa harap oldu, binlerce vatandaş anku al- e erın gar ımına oşuyor 
tında can '.verdi, sayısız insan yersiz yurdsuz kaldı. 

Bu felaket neticesinde yaralanan, çıplak v~ aç kalan Adana ilk gardım olaraklObin lira gönderdi 
kadın, erkek, çocuk ve ve ihtiyar on binlerce v.ıtandaş 
karlar altında bizden yardım ve şefkat bekliyor. Adana Milli mensucat f ah rikası sahibi Har.1di 15 bin lirayı 

Anasını kaybeden yavrular, kocasını ankaz altında bı- F eleketzedelıere teberrü etti-Zelzelenin korkunç tahribata 
rakan kadınlar, toprak yığınlarının altında yavrusunun devam ediyor - her tarafta halk vatandaşlık vazifesini yap-
cansız cesedini kurtarmağa uğraşan anneler, kardeşini, 
babasını, anasını kaybeden sayısız yurddaşlar amansız mağa koşmakta ve yardım miktarı gittikçe kabarmaktadır. 
bir soğukta bağrışarak bizi yardıma çağırıyorlar. Felaket mıntakasından ge şımaktadır. Elazığdan , Erzu dir. 

Dul, öksüz ve yuvasız kalan bu yurtdaşl arın ,:k • rdeşi · , len haberleri bildirmekte de rumdan ve Si vastan yiye- Malatyada dün dört defa 
babası, annesi ve her şeyi Türk milletidir. O Türk mil- vam ediyoruz: cek geyecek ve ekmek gön hissedil~n hafif Zf'llıeleler 
leti ki. Jünyanın en çetin imtihanlarından en· büyük mu · Erzincan Ordu ve hava- derilmektedir. olmuş, fakat hiç bir~ zarar 
vaffakiyetle çıkmış, her müşkülü yenmiş, her sıkıntılı an· lisindeki felaketzedeler için Kızılay teşkilatı bütün va· kaydedilmemiştir. 
da harikalar yaratmış , civanmertliğini asaletini, şefkat ve Erzurum ve Sivastcrn her sıtalarile yardım faaliyetini Zelzele mıntakasındaki 
hami yetini gö~termiştir. giin İmdad trenleri tahrik hızlandırmaktadır. bazı köylerden, yolların kar 

Başta Milli Şefimiz olduğu halde, hükumet elinden ge· edilmektedir. Askeri kıtala Memleketin bir çok yer- la kagah bulunması yüzünden 
len ve mümkün olan her şeyi yapmış, Ktzıhyla müşte- rın yardımile, karla örtülü lerindeki doktorlar, Sıhhat henüz haber aunamım&1hr. 
reken felaketzedelerin yardımına koşmuştur. bulunan yolların temizlen . Vekaletine telgraf! a müraca Zelzele mmtakaıına da· 

Asil milletimiz, yeraltından gelen bu~felaketi de önlemek mesine çalışılıyor . Tren]erle at ederek, masrafı kendi- hil ve civar Vilayetlerdeki 
için harekete geçmiş ve yurdun en ücra köşelerine gönderilen sıhhi imdad oto- lerine ait olmak üzere fela Valiler bütün teşkilatlarile 
kadar bütün vatandaşlar, felaketzede kardeşlerine yardı- mobilleri, ağır yaralıları Si· kf':t mıntakasmda çalışmağa _felaketzedelere yardıoı için 

b 1 b 1 u ·ı h k b l d b' vas nümune hastanesine ta hazır olduklclrını bildirmişler çalışmaktadırlar. 
ma aş amış u unuyor. •JU ası are et, azı yer er e ır Harabolan şehirler halkm 
hamiyet yarışı veşefkat kaynağı balinefgelmiştir.Bu inı-ıani ZJ' t y K f ı • dan' açıkta .calanların , civar 
xe,kutsal borcu ödemek için, iki gündenberi Hataylıların CJ. Q ay • • QQ ıye- vilayetl~rde yerleştirilmesine 
gösterdiği asil hareket, göğsümüzü iftiharla kabartacak başlanmıştır. 
kadar büyüktür. t • lı d • Zelzele mıntakasına yar-

Biz Hataylılar, zelzelenin ne korkunç bir afet olduğunu ıne lZ ver l l dım eşyası ile amele rötü· 
herkesten "'iyi bi!iriz. Ninelerimiz, babalarımız bize 68 yıl H k b .. .. • .. ı'l ren trenler dönerken, fell-
evvel bu memleketi yerle yeksan eden müthiş zelzele- al uyuk bır tehalukle~va- ~etzedeler! alar-:k civar vi· 
ııin' facialarım hala tüyleri ürp~rerek ve gözleri yaşara· • · • layetlerdekı şehırlere lafa· 
rak ... anlatırlar. tandaşlık vazifesine koşuyor maktadırlar 

Biz : e ~!erimizde ve rahat yatağımızda uyurken, buzla· H lk · • b ·· t ·· t k.I,., • 1 f 1• Ankara 29 A.A.- Büyüle 
rın ü~tünde' z~lim ta~iatle penç'!leşen, dün her şeyi var· a. ~vımız u. un eş ı atıy e aa ıyete Millet Meclisi R~i!i Ab:flllha· 
ken bugün yoksul ve öksüz~kalan felaketzede kardeşleri- geçtı-~ane komısyon~arı yer yer dolaşarak lik Rendanın R~islitinde te 
mizin maruz kaldığı fecaatı bir an düşünmek ve onu verılen teberrulerı toplamaktadırlar "Sayfayi çeviriniz" 
hayalimizde canlandırmak kafidir. Evvelki gün teşekkül e- birçok hatipler milli felaket Bekir Melek S 

Yardımın cinsi, mahiyeti, miktarı Vf! hududu yoktur. den milli yardım komitesi hakkında heyecanlı nutuklar Cemil Yurtman S 
Ancak beş kuruş .,. verebi~ecek bir vatandaşla beş bin Hatay şubesi geceli gündüz- söylemişlerdir. izzet Zekeriyya 50 
lira yardım eden diğer bir vatanda~ arasında. ınane-n hiç lü mes~isi~e. deva_m etmekte Halkevinia tert\b ettiği Mustafa Kuse ri 50 
bir fark olamaz, herkes muktedir olduğu nispette fela - ve faahyetıııı geııışletmekte- dünkü toplantıda birçok ha· i H . 1Y 

k kl b k f · d" v ı· · ı d · - zzet acımu la .SO ketzedt'lerin yardımm1 oşma a en üyü vazi esıni, en ır. a ımız e aımı temas tipler söz alarak zelzelenin N H f 5 kutsa~) borcunu ödemiş olacaktır. 6ir kat elbisemizi, bir h I' d bul anko "t B f · · J d ı · azım ale a ı n e un mı e, ayan ve ecaatım ve yar ım e i me- Mustafa Hariri 1 
yorganımızı, ve:hatta içf!ceğimiz bir paket sıgaranın be· Baylardan mürekkep müte· sini anlatmışlardır. Bu nu· 
delini" vermekle, bir vatandnşı ölümden, bir yavruyu aç · add'.d tali ko~isyonlar teşkil tuklardan .sonra bir portakal Arif Bereket SO 
lıktan kurtarabiliriz. etmış ve komısyonlar çar~~- mi: zayedeye çıkarılmış ve 26 Terzi Nuri S 

Türk' milleti ,' tabiatın bu z:ılim ve-, çetin imtihanından lar~ ~e ze rek halkın teberru· liraya kadar yükselmiştir. Naci'Keser 
5 

da varhaına•.sarsılmaz birliğine, hudutsuz şefkat ve civan l erım toplamakta, Bayanlar- Bu müzayede de halkımı Mustafa Saka 10 
n dan müteşe kkil komiteler d e zııı ve bı"lhasse ögv retmenle- Abdürrahman Saka 10 

mertliğine: dayanarak muzaffer çıkacak ve bugün ankaz S ı S b h' ı· /r. evleri dolaşarak yardım eş· rin gösterdiği hamiyet cid· ü eymıan u u •ye ı ~ 
haline gelen şehirlerimizin yerinde mamureler fı~kıra - K d" U t S caktır. yası ile para toplaınaS!a de- den göğüslerimizi kabartacak a ır ç um 

vam e-\mektedirler. bir şefkat yarı~1 halini almış- Halil Uçtum 2 
Y eterki vatan sağ olsun,:vatanrn çatısı sağlam kalsın. Diğer taraftan mektepler Mehmet Kuşçu 2 

Selim ÇELENK tır · _______________ , de talebeler kendi aralarm· Felaketzedelere Şükrü Keresteci 2 

_._vo•m_ş_u.dev Tef Terı·n y"'ardımı da yardım toplamağa başla Nesib Tuğlamar 2.S n ~ 1. j 1. ~ mışlardır. yardım listesi Corc Medeni 1 

Yunanistan .10 " .. milyon Drahmi, R<ımanya Halkevi idare heyeti ev· L Nahle Verd 1 
velki akşam top!anarak bü · Dişçi Zübeyir 5 Rastın Hacısefer S 

da 10 milyon Ley'lik kereste gönderiyor tün teşkilatile faaliyete geç Eczacı Dimitri 5 Abdürrahman ,, S 
Romanya hüdumeti , fela- cih ettiğini teşekkürle bildir meyi karar altına almış ve Eczacı Nutki S Necip Hanna Abdullah i 

• ketzedelere! lOmilyonLey yar miştir. Diğer taraftan Yuna hP.lkın toplu bulunduğu yer- Sıddık Müftü 15 Adını vermiyen bir zatlO 
dım edeceğini , bunun para nistnn hükümeti , ze lzele .fo- terde konferanslar tertip et- Adil Boyacı 10 ,, " u S 

veya kut kereste mi· olmasını laketzedelerine 1 O milyon miştir . Bu konferanslara ev· Mehrlled Adalı 50 Cemil Hacıbilil S 
milli yardım komitesinden Drahmi iane göndereceğini velki akşamdan itibaren Kamil Masaracı 10 Bayan Dudu Bilil S 
sormuş, Komite keresteyi ter bildirmiştir . başlanmıştır. idare heyeti Sait Tüleyli 5 Suphi Marangoz S 

namile bir heyet, valimizi A. Feyzi Atahan 10 Mustafa Mestçi 5 

MİLLi ŞEFiN Dİ
y ARBAKIRDAKİ 
TEDKİKLERI 
Diyarbakır29 A .A.- Dün 

akşam20,20de hususi trenleri 
le Diyarbakırı şereflendiren 
Milli Şef lnönü,tbirirıci U
mumi müfettiş ve Vali ile 
birlikte Vilayetin, iskan vazi 

yetini tedkik buyurmuş ve 
sabahleyin saat 9 da istas
yonda bütün halk tarafından 
karşılarımışlard ır. 

MiJli Şef şehrin kütüpha 
nesini, yeni halkevini Beledi 
yeyi ve askeri müesse~eleri 
ziyaret etmiş,öğle yemeğini 
Umumi Müfettişlikt~ yemış· 

lerdir. 

ziyaret ederek 700 azası na Selim Çelenk 20 Terzi Ahmet 5 
mına kendilerini taziye et Ömer Çelenk 10 Ahmet .Dubbaoi 10 
miş va bütün teşkilatın emiı Hasan Sa~ık avukat 10 Ömer Nuh 2 
terinde olduğunu bildir- Ahmet Sırrı 10 Şemsi Marangoz S 
miştir. :Bundan çok mütehas Selim Mahmut 5 Cafer Şemseddin S 
sis olan vali heyete teşekkür Ali Masaracı 2 Hasan Uncu 5 
etmiştir. Rasım Melek 2 Ali Hocazade 20 

Halkcvi dün akşıım Halk Memduh Zeravend 5 Osman Hacımıs~ 20 
sinemasında bir toplantı tt-r Suni Attar 5 582,S 
tip etmiş ve bu toplantıda Selim Cezayirli 10 Sonu var 
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Büyük keder ve Rus Fin harbi yine şiddetlendi Kazanç vergisilelmükellef 
dost devletler Ruslar 800 bin kişilik taze ~duvvkeRt getirdiıber 0/un/<1.rzn fnazarl dikkatine 

Türk milletinin büyük ke- Hel:;iııki 29 (a.a .) - Ha· yaya gı ere uslarla har et· 
deri, dost ve müttefik mem her verildiğine göre, Finlan- mek üzere ltalyadan 2 bin :-· Hat~~ P~.f!:rdarlığı ·~ı vari· ! bil yapıl~n tediyat ile bunlar 
lakellerde derin akisler do· diyalılar, mukabil taarruzla· gönüllü hareket etmiştir Bun dat mudurlugunden: dan kesılecek kazanç, buh· 

l ff k 1 1. r İsveç y 1· l F" 1 d.. . llhak\ tarihinde Hatay'(a~'\ ran, muvazene ve hava kuv 
ğurmuştur. Fransız Cümhur
reisi Löbrün, milli felaketi
mizi haber alır almaz, Cüm 
hurreisimize çektiği bir t~l
.grafta, duyduğu d~rin lees 
sürü ve bütün Türk milletinin 
yasına işrirak ettiğini bildir . 
miştir. 

Yunan Başvekili Metaksas 
BaşvekilimizDr.Refik Say dama 
çektiği bir telğrafta Yunan 
hükum~tinin derin taziyeleri 
ni sunmuş ve bu felaket kar 
şısında ~duyduğu teessürü ifa 
de etmiştir. Yunan gazetde· 
ri, Yunım efkarı umumiyesi 
ne tercüm.m olarak şun
Jarı yazmaktadırlar: 

rın< a muva a olamam1ş ar- a o ıy e m an ıyaya .. d k , . . 
d 13 b b. k f l g't kt d' 1 İ A" . razısın e azanç vergısıne vetlerine" yardım . vergileri ır. unun se e ı ço aza ı me e ır er sveç nsı- · bb • 

b·ıd· d"ğ" · ·· 11' ,.. ' tabi bir iş ve te şe üsle İş· için "'iki~nüsha ı'bordroJtanzim Rus kuvvetlerinin cepht>ye nın ı ır ı me gore, sveç· · . l d l . 
239

- • • ı 
· d ·1 · l t d F" ) d" ·· ·· ıı ·· 1: tıga e en erın .'.> numa· edilerek erte ·i ayın yirminci gön erı mış o ması ve sovu- en e ın an ıyaya goııu u. 1 k · · k · ı .) 

g ... un sıfırdan aşağı 3::: dere· k d t kt d" ra 1 azanç vergısı an um e gününe! kadar varidat müdür 
J a ını evam e me e ır. zeyil ve tadilleri ve 2416, l .. v • • • · r. A 

<:~ye düşmüş buluıımas1dır. Milletler Cemiyetine dahi 2728 2729 l k 1 ugune verılmesıAlazınıd1r. , sayı ı anun ar 3 B' . . k 
Par is 29 (a.a.) - Havas ve Rusyanın cemiyetten çıka- hkA ·L • ··k il r· - ına vergısı anunu a amı mncıoınce mu e e ı ·b· · f' · d 

Ajnnsınm Finlandiya cephe- nim.ısı, Finlandiyaya yardımı yetleri 1,1,940 tarihinden mucı . ınce gayrı sa 1 ıra 1 

sinden aldığı haberlere göre kabul eden .':>O devletten itibaren başlıyacaktır . 500 lır~yı geçmeyen mahal· 
Sovyet ordusunda iaşe azlıg" ı 12 si, cemiyetin karnrı .1 a 1 2395 N 1 ' k • lerde tıcaret ve sa.1at yapan - umara ı 1. a-11 • 

ve aclık yüzünden karğaşa· uyarak Finlandiyaya yar\h· nunun 6 7 inci maddesinde helvacı, kasap, sebzeçı, bak· 
tıklar çıkmıştır. ma bı~ltlmış bulunuyorlar. d 1' k kal, tenekeci, kömürcü, bf!r ta at o unan ve azançları- b .b. k .... k f t 
Diğer taraftan lsveçte n Rus teblig"' i nı gösterir beyanname ver- er gı ıh ufçu bıcabre ' saf n-

verilen haberlere göre, İsveç ... cbur olan ticari ve at ve ır et er a ı tara ın· 
efkarıumumiyesi iki taraf Moskova 28 (a.a.) - Rus megAe me bb.. b b"l ş· dan aylık bordro verilmesi , 

kA h b' . . F' 1 . smaı teşe us e r a ı e ır- b . _1 ... · ıd· A k b 
olmuştur. Bunlardan bir kıs- er anı ar ıyesının ın andı· k 1 .. l . l l mec un uegı ır. nca un 

d k. h b 1 d et er ve muessese erın , , 1 d .. d ı · k . f" k 
mı , Finlandiyaya derhal ve ya a ı mu are e ere a· 940 t 'h" d "t'b t t ar a gun e ı gayrı sa ı a-

ir neşrettig ... i bu sabahki teb· arı 10 en 1 1 aren u · ·· · d kl"f elde mevcut kuvvetlerle var· kl .. k il f ld ki t" zanç esıısı uzerın en te ı 
J l"" ·· h l d k d ma a mu e e o u arı ı- l l I . . . · dım edilmesini istemektedir. ıge gore, cep e er e ay e . . . · atına a ınma arını temın ıçın 

-
. Ga:o 
~üdt 

"Son seneler zarfında ay
ni felakete uğrayan Yunan 
milleti, bu kederin acısım 
herkesten iyi bilir. Fakat 
Tütk milletinin mükemmel 
Orianizasyosu sayesinde bu· 
felaketin yakın zamanda ön· 
lt"n~c.eğine ... kani bulunuyo· 
ruz •. 

d ... ..h. b" hAd· carı defterlerını, defterı ke- .. t hd 1 . . . . l .. 
Diğn taraf ise, Rus - Almdn eger mu ım ır a ıse . . . mus a em erınm ısım ermı da 

l t T ı k ' f bırlerını, kazanç ve muame· "d d . . b" d" v , 

Yunan milleti, Türk mille 
tinin yasına, aynen kendi ya 
ıı gibi iştirak etmektedir.:, 

Bulgal Kral ve Başvekili 
Sof}B elçili~imiz vasıtasile 
milli feliıketttn duydukları 
teessür ve taziyelerini Cüm· 
hurreisimizle hükumetimize 
iblağ etmişlerdir. 

Paris Vilayet Meclis Reisi 
Paris Büyük Elçimize bir tel 
graf çekerek, bütün Parislile 
rin · zelzele felaketi münase
betile duydukları ... teessürü 
iblağ etmiş, dost ve sadık 
Türk mill~tinin yasma iştirak 
ettiklerini bildirmiştir. 

~~W,_ ıden Milli Yardım Ko 
L mitesi faaliyetini b~tün yur· 

da teşmil etmiştir. 
Vilayetlerden ilk yardım 

teberruleri telgratla gelmek 
~tedir. Adanadan ilk yardım 

olmak üzere bugün toplanan 
10 bin)ira, Eskişehirden 1500 
Antakyadan 1000,Akşehirden 
600,, Malatyadan 1160 lira 
telgraf havaleleri!~ gdmiştir. 

Adana Milli Men:;ucat 
fabrikası sahibi Hamdi,F ela
ketıedelere 15 bin lira te
berru etmiştir. 

• Bursa muallimleri 500 \i-
ra, Antalya tüccarlarından 
Ali Uğuz 900 liralık pırınç 
teberru etmiş ve bunları der· 
hal felaket mıntakasma gön
dermiştir. 

Malatya kadınları ke-ndi 
aralarında teşkil ettikleri 
bir komite ile faaliyete geçe 
rek bir gü!lde 6 bin kilo bul 
gur, kavurma ve yağ toplıya 
rak göndermişlerdir. 
Adliye memurları araların· 

da topladıklarıl200Iirayı ko.mi 
;. tenin emrine V\!rmişlerdir. 
1 * . * • 

Felaket mıntakasırıddn p~y 
derp~y tafsilat gelmektedir. 
Giresün mıntakaslhda 1127 ölü 
Amasyada 707 ölü tespit 
edilmiştir. Tokatta 500 ölü 
900 yaralı vardır. Di~er ka
za ve nahiye ~merkeılerinde 
de oldukça mühim tahribat 
olduğu bilditil.nektedir. Bu 

· rakamlar henüz kati değildir 
Zelzele hafif sarsıntılarla 

devam etmektedir. 

ittifakının ihmal edilemiyecek o mamış ır . ayyare er eşı l d f . . b t 'ht l varı at aıresıne ıl ırmege • 
t ı 1 d e e terını u arı en evve b ld ki d b k bir kuvvet oıdug~ unu ~veçin uçuş arı yapmış ar ır . N d"k . l . 1 ~ mec ur o u arın an u a otere tas ı ettırme erı a- b" . 

böyle bir harekette ma1'vo· Ruslar kadJn ve ço- zımdır. ıt tıcaret erbabı da yanta-
ıacag~ mı, binaenaleyh bitaraf ki h rında çalışan müstahdeminin 

cu arı cep eye 2 - 2395 numaralı ka· · , · · d "hl · · kalmak lazım geldig" ini ileri ısimıerını, oğum tarı erını ·· ·· 1 zanç vergisi kanununun 25 
Su··rmekte. dı'r. suruyor armış ikametgah adreslerini kinci 

inci maddesi mucibince ha-
Moskova 29 (a.a. _ Ha- Helsinki 28 (a .tt .) - v~- kanun 940nihayetinde kadar 

kiki ve hükmi şahıslar çalış· 
vas bildiriyor: Stalin, her rilen haberlere göre: Ruslar, varidat müdürlüğün~ bildir-~· 

tırdıkları her sınıf müdür, 
ne pahasına olursa olsun cephedeki kıtaatın önünde memur, müstahdem ve işçi· melidirler. 
Finlandiya meselesini hall'!t· kadm ve çocuklardan mu- tere ve mürakiplere her ne 4 - Gündelik gayri :sa·rı 
mek için emir vermiştir . Bu rekkep sivil kafilderi sur- nam ile olursa olsun hizmet fi kazanç esası iizerinden ver 
maksatla 800 bin kişilik yeni mektedirler. muk<ıbili olarak her ay için gi ile mükellef oları ve sey· 
bir kuvvet Finlandiya cephe- 5 bin esi' alındı de verdikleri parayı veya o yar halinde çalışan her nefi 
sine tahşid edilmiştir . Rusya- Helsinki 28 (a.a.) _ Fin- mahiyetteki aynihayeti t ve sanat ve ticaret erbabı da 
nın en güzide kuvvetleri landiyalılar şimaldeki muha- idare meclisleri reis ve aza ikinci kanun 940 nihayetine 
sayılan bu ordular, Maner· rebelerde 5 bin Rus aıskerin~ larına verilen huzur ücre tle kadar vergi karnelerini alma 
hayın hattmı yarmak ıçın esir etmişlerdir . Rus ordusu- rini ve '10nlardan kesilmiş lıdırlar, 
insan zayiatına bakmadan ouo buradaki zayiatı bütün olan vergi miktarlarını göste 5 - Şekli mükellefiyet· 
hücum edeceklerdir. tahminlerin üstündedir. Ür· ren isim üz~rine tanzim e- leri hakkm•Ja ttıreddüde dü· 

Finlandiya tebliği manlar, Rus ölü ve yaralıla- dilmiş ve müessesenin sala· şen ve bu vergi kaııunlan-
riyle doludur. hiyetli adamı tarafından nın tatbikatına ait her han· 

Helsinki 28 {a.a. - Neş · b b ı Finlandiyalıların cün+ imzalanm1ş ir oraroyu erte gi bir izahat ve malıimah al 
redilen Finlandiya tt'"bliğine k f 

kar bir manı!vra yaparak 65 si ayın yitminci günü akşa· mak istiyeıı mü elle lerin 
göre, sovuğun sıfırdan aşağl d b d k d d l 

d kilometre içerideki Rus top- m ına ka ar ağlı ol u ları vari at mü nr üğüne müra· 35 e receye karlar düşmesi 
raklarına girip demiryolu varidat dairesine vermeğe caat dmel~ri ilan olunur. 

iki tarnf askerini de miişkül B J k münakalatını keseceg"i hak- mecbur olduklarından 1,1, ug"' ay oru-
zorluklarlakarşılaştırmaktadır. 940 · h' d · · b h k kında Berlinden verilen ha- tarı ın en ıtı aren ta a 
Hava faaliyeti rıisbeten fazla- I k k eden istihkaklara muka· dır. Son üç gün içinde Fin- berler, Finlanc iyada yalan· 

1 
_ _ u __________ -1 

lan maktadır. Esa~en, Finlerin B J d • 
landiyalılar tarafından düşü· e e ıye 

böyle bir hareketi yapacak 
rülen düşman tayyareleri 39 u 
bulmuştur. Finlandiya Cüm· kadar askerleri yoktur. Fin Meclisi 
hurreisi hastaneleri ziyaret erkanıharbiyesi , yer yer hü
ederek . yaralılarla konuşmuş· cumlar yaparak Rus ordusu- Fevkalade topl a ntıya 
tur . Fin askerinin maneviyatı nu mümkün olduğu kadar 
fevkalade mükemmeldir. yormak usulünü takip etmek- çağnhyor 

Rusların mühim tedir · 1 Belediye reisliğind en: 
tahşidatı İsveç Alnıanyadan Yüksek makamdan iade 

olunan beş aylık muvakkat 
korkmazsa bütçenin bazı hususahnı tek· Helsinki 28 (a. a .) - Ve

rilen haberlere göre, Ruslar, 
her biri 18 er bin kişilik 
16 fırkayı yeniden Finlandi
yaya göndermişlerdir. Son 
mağlubiyet üzerine gönderilen 
bu askerler eskilerine nazaran 
daha iyi talim görmüşlerdir. 
Finlandiyalılar bu Rus fırka· 
larınm karşısına ancak birer 
tabur asker çıkarabilmek . 
tedirler. 

Kızılordu Alman 

tankları kullanıyor 
Diğer taraftan ecnebi 

müşahidlerin bildirdiğine gö· 
re, Kızılordu Alman tankları 
ve Alman markalı makineli 
tüfekler kullanmaktadır. 

Finlandiyaya gönüllü 

gidiyor 

Londra 28 - Finlandi· 

rar tetkik e tmek üzere Be· 
Bern 27 A .A.- lsviçre 

l ediy~ Meclisi 2 kanunsani 
gazeteleri, Finlandiyanın kah 

940 tarihine rastlıyar salı 
ramanca mukavemetinin, kü günü öğleden sonra saat 
çük milletlerin itiınad ve ce 15 d e fevkalade olarak iç· 
sare tini arttırdığını yazmak tima edecektir . Saym azala
tadır. Bu gazetelere göre , rın malUmu olmak üzere ilan 
lsveç ve Norveç hükumet
leri, arkadan Almanya tara
fından bir tecavüze uğra· 
maktan korkmasalar, der
hal Finlandiyaya yardımlar· 

da bulunacaklardır. 

BiR BULGAR HEYETİ 
MOSKOVADA 

Moskova 28 A. A. -
Beş kişiden mürekkep bir 
Bulgar heyeti, Sovyet hü · 
kumetile iktisadi işler ve 
seyrisefain hakkında bir 
muahede akdi için müzake 
relerde bulunacaktır. 

olunur. 

Kayıp şahadetname 
1928 de Y eşilköy tayyare 

makinist mektebinden aldı· 
ğım şahadetnameyi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

lıhami c~mal 
Kayıp şahadetname 

Bu sene teşekkül eden 
mümeyyiz heyetinden aldıgım 
ilkokul şahadetnaınesini kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Fahire Halef Posatlı 

• • ma vergısı 
Hatay Defterdarhğı vari 

dal Müdürlüğünden: 
1-1-940 tarihinden itibil

ren 2466 numaralı Buğday 
koruma vergisi kanunile ze· 
yil v~ tadilleri Halayda da 
meriyet mevkiiııe girecek· 

tir. 
&u kanun hü~ümlerine 

nazaran vergisi verilmemiş 
ve çuvalları mühürlenmemiş 

unların satış• memnu oldu· 
ğundan elinde piyasada satıl 
mak üzere istok malı mev
cut olan bilumum tücca rla 
değirmen ve furuıı sahip 
lerinin bunların nıikdarmı ne 
relerde buluııduklarını l • 1-940 
tarihinde Defterdarlık Yari 
dat Müdürlüğüne beyanname 
ile bildirmelerı lüzumu ilan 
olunur. 

Garp cephesinde 
Paris 28 (a.a.) - Garp : 

cephesinde dün sakin geçmiş 
ve mutttd ke!lif kolları fHli
ydinden hiç bir ha.reket o? .. 
mamıştır. 

Alman tayyarelerinin Tay~ 
mis nehri menha\ üzerinde 
keşif uçuşları yaptığı hak·: 
kmdaki haberler, Londradan• 
resmen yalanlanmaktadır, 

şılaş 

den 
Tra 
rın 
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dı. 
ma 
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