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Bugün Iskeiıderu1ıdu 
deği~ bekleniyor 

~~~::: BlR ZlRHLl VE BlR MUAViN KRUVAZÖRDEN MÜ
ir m• REKKEP OIAN BU FiLO, FELAKETZEDELER IÇ1N 
lmao ISKENDERUNA MOHlM MIKDARDA YiYECEK. Gl-
göıı- YECEK VE TtBBI MALZEME ÇIKARACAKTıR 
üsaa· ln5iliz Akdeniz filosuna yecek, yiyecek ve tıbbi mal-
görı mensup iki harp gemisinin zemeyi hamil bulunmakta· 

a ia- evvelki gün lskendernnu ziya dır. Mezkur malzemeyi tes· 

lir. retinin beklenmekte oldu~u· lim alm'lk üzere Kızılay 
an me nu ve Valimizin bunun için umumi merkezi namına üç 
'yece" lskeuderuna gideceklerini kişilik bir heyet dün akşam 
u v~e yiizmıştık. Fırtınalar yuzun· lskenderuna muvasalat ey· 
et 8 den bu iki harp gemisinin lem İştir· 
e Y ziyareti iki •{Ün teahühr etmiş· 
akta t" G ·ı b ·· l k d 

car 

ır . emı or ugun s e11 e· 
runda hekl~nmektedir. 

Bu iki harp &<"'misi, ln
giltere hükumeti tarafından 

ı teberrü edilen 25 bin İngiliz li-
- t ralık nakdi yardımdan başka 
asmd• felaketzedeler için 25 bin 
lanact İngiliz lirası kıymetiııde gi
ler tet 

. Dost devlet gemileri 
lskenderun limanında iki gün 
kalacaklar ve bu iki gün 
zarfmda gemi süvarileri şere 
fine müteaddid ziyafetler ve· 
rilecektir. Dost ve müttefik 
devlet gemileri subaylarının 
otomobille şehrimizi ziyaret 
etmeleri de muhtemeld\r. 

Fakat 
iYugot Haqdarabad Nizamı 
ıll ın 

teşki 

slav)' 
açekill 
Budl 

acağın' 

F.elaketzedelere bir milyon 200 bin 
Frank teberrü etti - Belçikadaki yar
dun cemiyeti kralın riyasetinde f aaliye
te geçti - İstanbulun teberriiü 603 bin 

lirayı buldu 
haber' Hindistanııı meıhur ve çe bu işe ehemmiyet ver -
vyetlef · ·· ı- h'·k·· · kk d ııı en zengın mus uman u um mış ve teşe ül e en yardım 
za u,. d . k 
h .. kArı arlarıııdan Haydarabad nı· omisyonunu himayelerine 

u lı~ zamı, Anado\u felaketzede . almak gibi yüksek bir insan 
~ _, )erine sarfedilmek üzere, hü lık hissi Jzhar etmişlerdir. 
rıstafJI' k A · · · 1 · ı G k M · t K l .ı umetımız emrıne mı yon ere nıes e ra a ve 
et,neı 200 birı frank teberrü eyle- gerek Valide Kraliçeye hü· 

Ü 
miştir. kıimt"tiınizin teşekkürlerini 

iblağa Brüksel Elçimiz m~.
mur edilmiştir. 

Dünyanın bütijn memle -
. Gat1 ketlerinde olduğu gibi, Bel
k se~ çikada dabi Anadolu fela -
İngi~ ketzedelerine yrtrdım için 

çil d.. Delçikaııın tanınmış simala -
aya rı!ıdan n~ürekk~p 27 kişilik 

hır komısyon tt-şekkül et -

;ak 

übesil 

miştir. Majestt" Belçika Kra, 
lı Leopold il~ Valide Krali-

Vila1Jelimize 
Gelen felaketzede 

kardeşlerimiz 
il 

Erzincan zelzele mıntaka 
s1ı1daıı dün akşama kadar 
vilayetimize gelen f elaketze 
de kardeşlerimiziıı miktarı 
1343 nüfusa baliğ olmuştur. 
Bunlar lskenrleruıı, Antakya 
Kırıkhan, Reyhaniye ve Yay· 
la~a~ında yerleştirilmiş ve 
muhım bir kısmı misafirper· 
ver halkımız tarafından evle 
rine misafir edilmiştir. 

Brezilya elçisinin 
teberrüü 

Brezilya elçisi, milli fdaket 
dolayısile hükumetin taziyef 
!erini Hariciye vekilimize bil 
dirmiş ve f .!laketzeıleler içio 
90 dolar teberrü etmiştir. 

Felaketzede
leri ziyaret 

• • 
ıçın 

Halkevinden bir 
heyet Kırıkhan ve 

İskenderuna gidiyor 
!-lataym n1uhtelif yerleri· 

ne misafir edilen zelzele f,_,. 
lakdzedelerini ziyaret vt~ 

istirahatleri esbabmın temin 
edilip edilmediğini tetkik et 
mek için Halkevi Başkam • 
nın reisliğinde dört ki~ilik 

Menemencioğlu 
Dün Sof gaga geldi 

istasyonda çok parlak merasimle kar -
şılanan Hariciye Genel Sekreleı imiz 

Sofyada iki güH kalacak 
Sofya 12 Anadolu goslavya sefiıleri hazır bu-

Ajansının hususi muhabiri lunmakta idiler. 
bildiriyor: Dün akşaın Menemene\ 

Pariste Fransa ve İngiltere 
ile aramızdaki mali ve iktisadı 
anlaşmayı imzaladıktan son· 
ra maiyetiyle beraber dün ak
şam buraya gelen Hariciye 
Genel Sekreterimiz Numan 
Rifat Menemenci oğlu istas· 
yonda kral namına Baş Mabe
yinci, Başvekil Köseivanof 
ile nazırlar, mel.Juslar ve 
çok kalabalık güzide bir 
heyet tarafından karşılanm•ş· 
tır. istasyonda Fransız, in· 
giliz, Yunan, Romanya, Y u· 

o~lu şerefine biiyük bir ziya 
f et veril mi~ ve istasyondaki 
karşılama merasiminde bulu· 
nan zevat ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. Bui{ÜO dt! 
Baş vekil Köse fvanof tara· 
fından Hariciye Genel Sek· 
reteriıniz şerefine ,bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Numan Menemenci oğlu 

burada iki gün kalarak 
Bulgıır Baş :vekili 've hüku· 
met adamlariyle temas ede
cektir. 

Erzincanın 

Yetiştirdiği .. 1 
değerler _, 

-: Hacı' Fehmi ,'•Erzincani: ~ 
IErzincanda -doğmuş ve "orada 
okuyup büyümüştür. 93 mu· 
lıarebesine iştirak ederek 
büyük yararhklar göstermiş 
tir. Kendisinden babs~dilir
ken: (Süvarilerile ileriye gi 
dip pişdarhk vazifesi yapı· 

yordu. Ahlakı hasene sahi 
bi olup d~vletin umuru dahi 
)iye ve h.uiciye~ini tamamile 
8kavramış siyasi bir zat idi. 
Kırım muharebesinde atma 
binerek ~özü \'e nazı geçen 
seçk\n arkadaşlarını yanına 
alaı ak harbe iştirak etmiş, 
1294 muharebesinde de bu 
suretle kahramanlıklar gos
termiştir. Devletten ayhk 
felan almıyarak yalnız atları 
nın yem masraflarını hazine 

ye bırakmakla iktifa etmiş, 
yaşı atmış beşi geçmiş oldu 

Milli Şef 
Yakında cenup 
Vilayetlerine 

gelec~k 

Balklln An- ğu hdlde tüfeği omuzunda 
tabancası ve kaması belin· 

tanlı daimi de olduğu halde düşman 
safları karşısında arslanlar 

k eyl• gibi çarpışmaştır. 
0115 .., · Gedikler muharebesinde 

Ankara - Reisicümhur 2 şubatta topla- tarafımızdan atılan bir top 
lnönünün )'akında cenup Vi· ~ülleai düşman toplarından 
1• 1 L- nıyor 
ayet erine uir tetkik seyaha B .. k 11 A A _ Ro birinin hayvanlarını telef et· 

ti yapacakları haber VP.rilmek' u r:ş ·b.ld'. d., ı'ne mişti; Hact Fehmi efeadi 
d

. manya aıansınm ı ır ı r 
te ır. .. B Ik d 1 l · d · yanındaki süvari ve piyade . gor ~, a an ev f"t erı aı-
Dığer taraft~n M~lli Şefin mi konseyi iki, üç ve 4 şu· arkadaşlarile birlikte düşmara 

son seyahatlerındekı müşahe b tt B 1 t• toplanac1tk . safları arasına karışarak 
del · · ··k k d' k 'f a a e gra .a k 1 d erını ve y.u se ırf" ~ı - topu ya a amış ve or umu-
lerini ihtiva eden raparları hr. za getirmiştir. Kıymetli Ö• 

d h"'kA d. l Belgrad 12 A. A. - aütlerile , F~yizli vaız ve , 
a u U'llete tev ı o urımuş B tlkan Antantı devletleri da· e. 

repor suretleri alakadar ve· derslerile Erzincan balkanı 
kal etlere dağıtılmıştır. imi kons~yinin iki şubatta senderce aydınlatmıştır). 

Vekaletler raporlar üze- toplanmasından bahseden Hamdi b~y: Hasan Asım 
rinde tetkikler yaparak Hizım Yugoslavya gazeteleri, bu efendinin oğludur~l298 de 
gf'f Pn tedbirleri alacaklar- haberi büyük başhklarla ilan Kemahta doğmuştur. Musul 
dır. ederken, dört devlet Hari . ve İstanbul idaı lilerinden 

BiRiNCi INÖNÜ ciye Nazırının ayni zaman · sonra Üniversitenin '.Hukuk 
ZAFERi da hazır bulunacağı bu dot ve Fızik şubelt!rini, ~ikmal 

lantıya büyük bir ehP.mmiyet 
Bergama 12 A. A. - Bi· atfetmektedirl~r. Gazeteler etmiş, birçok vazifel~rde~de 

rinci İnönü zaferinin 20 inci diyor ki : .. Dünyanın mü . rece derece yliksddikten 
yıldönümü burada coşkun te him bir kısmındd harp <le _ sonra iskan ve"aşair umum 
zahüratla kutlanmış ve bu ) va .. 1 ederken, dört devlet müdürlüğüne, ınubadele ,ko· 
münasebette Ş~hir baştan \ sulhu muhafaza için bütün misyonu azalığına ve 339 
başa bayraklarla donanmış- 1 imkanları derpiş edecekler _ senesinde Erzincan Mebus· 

1 d luğurıa tayin ve intihap c· tır. ir. 

-----··---------~!!llm-----•I dilmişt\r. 13 mayıs 341 de B M 16 ı • •· d Viyana orta elçili2'ine tayin 
• • ıvıec ısın e edilmiş v~ müteakiben 'bü-

Japon Meclisinden gelen taziye telgrafı yük1 Elçiliğe yüksı!lmiştir. 
Anl:ara 13 A. A. - Ja· :Vleclisirain dünkü toplanhsın Kadı B~rhaııı:ddiıı: Erzin 

pon Millet Meclisi riyasetin- da okunmuş vt· Japon mille canda do~muştur. Bilahare 
den Büyük Millet Meclisi tinin Türk milletine karşı Halehe giderek o devrin 
Reisliğine son zelzele fda- gösterdiği bu yüksek sempa bilgilerini tahsil etmiştir.Ate 
keti dolayısile gelen samimi ti mecliste me?1nuniyet uyan şi bir zekası vardı. Bunu 
taziye telgrafı, Büyük Mı ilet ; df ırmıştır. Meclıs, w bu t~lgra· ilmü irfanla da takviye ede-

1 
a cevap vermege rıyaset rek cidden mümtaz bir 

bir heyet bugün öğleden son divanını memur eylemiştir. 
şahsiyet olmuştur. ~Şai ·,ilim 

ra Kırıkhana ve ora1an Is · M'"th" b" .. k k ı b "di T h ll lŞ ır sogu ve in i apcı ir zat 1 • a kendeı una gider"k bu gece z 1 1 t k d h ı·ı· . l eze e mın il asın a ~ ı silini bitirir :bitirmez ~mem 
yı kende:-und~ geçirecektir. yer susıntıları devam etmek Erzincan Mü"Jlifi: Ali Ke 

Heyet, felaketzede kar - t d' Bu mıntakada teham- T L ş· k · 
d 1 . . . e ır. mali (Resimliay) . . ır eta 
eş e~ı~ıze ~ıgara ve P~.rta· mül edilemiyecek derecede İstanbul 

kal gıbı hedıyeler de gon - bir soğuk dalgası lıüküm sür 
dermektedir. nıektedir. Sonu sa 4 ıü 1 



Sayfa - 2 

Milli birlik 
Kör tabiatın gaddar dep 

reniıi yurdumuzun bir kısmı 
nı harabeye çevirdi. Milli te· 
sanüd ve birliğimizden aldı-

:ğırmz eıı yüce kuvvetle va -
tanın harap olan bölgelerini 
çok kısa bir zamanda eskisin 
d~n daha üstün bir şekilde 
ihya edip sönen ocakları tüt 
türeceğiz. Tüttüreceğiz, çün
kü sönen bir kaç bin oca -
ğın imdadına koşan 18 mil
yon Türkün bir milliyet aş
kı ve· muhabbetile yanan 
kalbi var. Kanı var. Bu kan 
en kara günlerimizi aydın -
lık yapan, ruhlarımızı daima 

~ateşli ve uy.mık tutan yüce 
kuvvetimizdir. Felaketin vu · 
kuu anından bu güne kadar 
bütün Türk milleti soyumu
za has bir esaletie bir ru\.ı, 
bir kalp gibi yıldırım hızile 

harekete geçerek felaket sa 
halarındaki ınuztarip kardeş 
lerinio imdadına koştu. Ha
la da milletimiz bütün mev 
cudile seferber olmuş vazi -
yette yer } er onların acı sı-
zıluım dindirecek, hafif · 
letecek her türlü tedbirle 
rin aiınmasile bizzat me.şgul 
ve vazifedardır. 

Bu büyük yaranın sarılıp 

1 
onarılmasında milletimizin 
gösterdiği· birlik ve benber 
lik, maddi ve manevi feda· 
karlık çok büyük ve eşsız -
dir. Sırtından gönıleğini, par 
mağından alyansını, üstün -
den yorgamnı efracl ailesinin 
bir kaç günlük nefakasını 
vermekte bir dakika tered -
düt etme foıı ve bu } üksek 
maııade felaketı.ede kardeşle 
rinin imdadına koşan mille· 
timizin bu mütesanid ve yek 
pare halinde onun hiç bir 
kuvvet .. muvacehesinde yenil -
"miyeceğiniıı açık ve kati 
isbatı vardır. 

Hadisenin vukuundanbe
ri gazetı·ler ve radyolar 
vasıtasile clu~duğumuz, mu · 
hitimizde şahit olduğumuz 
göğüslt!r kabartan binbir 
yardım tezahürlni, şeflrat 
ve hamiyet yarışları bütün 
beşeriyet alemine milli tesa-

:Jnüd ve sevginin en üstüıı 
örneğini vermiştir. 

Daha kör tabiatin dt·pre· 
nişi devam ederken hiç bir 
mania dinlemeden karlar, 
buzlar ortasından geçiµ fela· 
ket sahusıııa giderek dem 
ve ıztırap içinde kıvrana ı 

anaları, uabaları. yavrula· 
rı hep birden bağrına basen 
Milli Şefimiz onlara V'! bize 
en büyük teselliyi sundu. 
rabiat bize zulmetti. F vleri 
mizi köylerimizi yıl Mken 
diğer taraftan da • ularile 
ocaklarımızı söndürmeye sa
vaştı. Felaketin c.in o..i ve ~ek· 
li ne olursa olsun milletçe 
seferb:!riz . Uyanık ı ~ dipdi 
riyiz. Muddeteıı zaı dr gör -
dük, fakat manen kuvvetli -
yiz. Birbirimize d ıha çok ya 
naştık ve bağlan.tık. Harap 
olan yurd parç::ılaı ım az za
manda birer mamure haline 
getireceğiz. B u u!urda her 

YENJGON 

Bügükgol programı 
hazırlandı 

Bu muazzam iş içln 370 
milgon lira lıarcanacak 

i3u seneden· itibaren yurdun bir çok yer 

lerinde yol, şos~ ve köprülerin inşasına 
başlanıyor 

Devletin üzerinde hususi 
bir itina ile durduğu ve 
memleketin bayındırlığında 
en esaslı bir lıt'def olarak 
be11imsenmiş bulunan şose 
ve köprülerimizin inşası fa
aliyetle deva.o etmektedir. 

t.tapl.ua ayrılmış olan bu 
çalışmalar üzerinde son bir 
yıl içinde muvaffakiyetli ne· 
tic t> ler alınmıştır. Yol işle

rinin büyük kısmını, üzerin 
den geçilmekte olan yolların 
tamirleri teşkil etmektedir. 
Vilayet Nafıalarının çalışma 
sahaları dahiline gir'!n yol-

lar kırkbin kilometreye ba
liğ olmaktadır. Her Vilayet 
teki mali imkan derecesin
de bu .ıyolların geçide en 
faı:la müşkülat veren kısım 
larıııuı ve köprülerin tami
ratı yapılmıştır. Bütün bu 
çalışoıalarır. bir :,enelik ve
rimi memnuniyete değer o\· 
•ruş tur . 

Toprak yollardarı250kilo 
rnetrenin kırma taş şose o!arak 
inşa edilmiş, h;ırap şosa kı

sımlarından 630 kilometre· 
nin esaslı 
bu yollar 
köprü ve 
adedinin 

tamirleri )apı'mı~ 
üzerindeki ufak 

nrnnf ezlerden 880 
tamiri ve 1700ü-

nün yeniden İnşası tamamlan 
mıştır. Bunlara ilaveten yaz 
geçidi olarak yeniden 580 
kilometrelik toprak yol ya
pılmıştır. Ayrıca Vekalet tah 
sisatile de hüyük köprüler 
ve yani şoseler inşasına de
vam olunmaktadır. Son bir 
yıl içinde bitirilen betonar· 
me veya demirden rnamül 
12 büyük köprüye 475.500 
lira harcanmıştır.Bunların uzun 
lugu570 ınelrşdir 939da baş 

laııım bugün inşa halinde bu 
lunan köprülerin uzunluğu 

1270 ınt ·tre ve ınasrafl.ırı 

y-:kunu l ,035,000,liradır. 
Gene son bir yıl içinde 

memleketin anayolları arası· 
na giren şoselerimiz<len İs
tanbul-Edirne- asfalt yolu; 
Trabzon · İran transit yolu ve 
ve Tunceli, Samsun bölgele 
rinde muhtelıf yollarırı ınşa· 
sına devam edilmiştir. 

Trakyada ihtiyaç hasıl 

ol ırn yolların islah ve inşala 
rına bilhassa ehemmiyet 
verilmiştir. Bu arada yeni 
den uzunlukları yekunu 355 
kilomeh·e olan dört muhtelif 
yolun inşası da müteahhidleri 
ne iha~e edilınişlır240kilomet 
re uzunluğundaki lstanbul E
f eda karlığı yapmakta olan ve 
birbirine candan bağlı bulu
np,n milletimiz buna mukte
dirdir. 

Hasan Fahri ÔZKA YNAK 

dirrıe yolu, süratli otomobil 
seyrüseferine müsait vasıflar 
da inşa edilmektedir. 941 
senesinde: tamamen bitirile· 
cek olan bu yol ile lstanbul
edirııe arasmda seyahat müd
deti üç buçuk saata kadar i
nebilecP.ktir. 

640 kilometre uzunluğun 
daki Traln:un - İran transit 
yolunda son senedeki mesai 
bütün yol Ü zerinde yolun 
daimi olarak geçilebilir hal· 
<le bulunmasını temin eden 
esaslı tamirler ile, son kıs

olan Karaköy-İran hududu 
arasının makadam şose İnşa 
atı olmuştur. 130 kilometre 
olan bu kısmın seksen kilo 
metresinin şosası bitirilmiştir. 
Elli kilometresi de bu sene 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Bu sene yapılacak 
olanlar 

Her hadisenin büyük ehem 
miyetini bir daha teb<trüz 
ettirdiği şose ve köprü mev 
zuu üzerinde, ınemlekı~t, bu 
yıl bir90k yeni var hkladi ka 
vuşacaktır. Yol inşaatına 
daha çok geni:;; mikyasta de
vanı edilmek üzere. program 
hazırlanmıştır. ihtiy.ıcımız o· 
lan 44 bın kilometrelik yol 
şebekesinin islah ve inşa ıııas 
rafı 370 milyop lira gi i bir 
yekune baliğ olmakla bna
ber mevcut yollar üzerinde 
gidiş gelişin zorluğa uğrama· 
sı ve mevcutıtrın harap ol
maması ıçın ayrıca senede 
iki buçuk milyon liralık de
vamlı tamirat rnctsrafı ihtiyar 
edilmesi zaruri bulunmakta· 
dır. 

Yol çalışmalarının, muay
yen hadtflere tevcih ve tek
sifi ile kısa zamanlarda en 
faydalı hale konulması ıçm 
yallar iki dereceye ayrılmış· 

tır: 

Birinci sınıf yollar, 16,500 
kilometre kadardır. Yol inşa 
at programı biı-inci sınıf yol • 
!arın on sene içinde bitiril· 
ı ·si esasına göre ter tip e
dilmiştir. Bu müddet ic;incle 
i ·· nci sınıf yollar üzerindede 
en mübrem mevzii ta nirler 
yapılacak ve yol şebekemiz 
üzerinde devamlı tamirlere 
ihtiınanı olunaca1<tır . 

Birind sınıf yolların inşQa 
tiyie beraber senede vasati 
olarak 20 adet büyük köprü 
inşaatına ve trafiği ziyade o
lan şoseleriınizin asfaltlı ve 
katranlı kaplamalarla cihaz
lanmasma devaın olunacak· 
tır. 

Bu programın tatbikı, se 
nede 17 milyon liralık bir 
masraf istemektedir. Yol in-

Yabancı mem
leketlerde 

f f'laketzedelere yapı
lan yar mdımla r 
Yabancı ve dost mernle 

ketl~rde, feıakP.tzedelere ya
pılan yardım devam etm~k
tedir. 

Almaoyadaki konsolos· 
luklarımııa ilk yardım olmak 
üzere yapılan 6 bin markhk 
teberrü, Berlin sefarethane· 
miz vastasiyie Ankaraya gel
miştir. Birçok Türk dostu 
Almanların tebt!rrüü devam 
etmektedir. 

Fransanın Ankara Büyük 
elçisi Masigli, :ıefarethane 
memurları namına Kızılaya 

500 lira göndermiştir. 
Af&·an kralı Zahirhanın 

teberrü eylediği 2 bin lngiliz 
lirası ile, Afgan Kızılınihra

?ımn tebberrü ettiği 3 bin 
lngiliz lirası Kızılay veznesi· 
ne yatırılmıştır. 

Amerika.ı Kızılhaçının 

teberrü eylediği 1 O bin Do
ların karşılığı oları 19510 lira 
ile Amerikanın Ankara bü
yük Elçisi tarafmdan teber· 
rü edilen 200 doların karşı
lığı 395 lira Kızıla.y vezne· 

Abdurrahmaı 
Naci DemiraJ 

Talebe( er için her · 
sene 5000 liralık 
bir rnükafa t koydo 

Ankara - Siva; mebu ~ 
su Abdurrahman Naci De 9 
mira~, Sivas Vilayeti dahili~ 
deki liselerle orta ve ilko ' 
kullardaki talebe' 
nin çalı şmu!arını teşvik vt 
kimse-siz talebeleri himaye ll 
maksadile " Deınira

0

ğ ınük• 
fatı " namı ile ve her seııt 
tekerrür etmek üze' 
re beş bin liralık bir müki 
fat tertip etmiştir. Bu par 
ile her yıl okullarını birine' 
Jikle bitirenlere hediyele 
verilec:ek ve fakir çocukla c 
ra elbise ve saire alınarak 
tır. Abdurrahman Naci Dır 
mirağııı, memleket çocukla· 
rına karşı gösterdiği yakııt 

alaka ve maarifseverliği şuk 
ran ve takdirle karşılanmd 5 

ve kıymetli yardımlarıııdaıı k 
dolayı kendisine maarif Veı b 
killiğince teşekkür edilmiş 
tir. 

Zelzele serisi 
sine yatırılmıştır. Berlinde çıkan "Loka 
Havas Ajansının Ankara bü· Anzayger,, gazetesi yazıyor n 

rosu 10) lirdteherrii eyle niştir. Geçen ilk kanun ayını 
Amerikadaki Rum Baş son günlerinde kürremizi~ 

piskopo~u Anadolu fdak~tze· muhtelif noktalarında birbİ d 
deleri için 200 dolar teberrü rini takip eden zelzeleler, bl p 
eylemiştir. Va~ingtondaki bü- radaki ilim adamlarını, b~ 
yük elçiliğimiz v,tsıtas:yle JP tabiat tezahurlarınııı miU 
563 dolar t~berrü edilmiştir. terek bir sebepten ileri gelif 

Muhtelif vilayeti ere gelmediği meselesiyle meşgıl 
etmektedir. Filhakika dünya 

yerleştitilen fela- nın esaslı dört zelzele lmırı 
ketzedeler takasında birbirini takiP zl 

Felaketzedelerin muhtelif eden dört zelzele olmuştur· ' 

V·ııaAyet[ k" .ı Bu zelzele serisi evveli 1 ere sev ıne uevam . A ~ 

edilmt kt d' M · K . 22 ılkkaııunda Kostarik• : e ır. ersın, ayserıı . 
Malatya, Elazığ ~dana, Hatay- (Ort~ı Am--rık~) da_ ~aşln.rı:•f n 
ve diğer vilayetlerimize gön- tır. lnsa.n zayıatı ıkı A kışı_)'' 
derilen felaketzedelt:r ka . . geçmemışse de maddı zayı11 <l 
len yerle.şlirilmiştir. mı çok büyük olmuştur. n 

Diğer taraftan hükumet Bu birinci zelzelenin oldıt ti 
zelzele mıntakasında 40 kadar ğu ayı1i gün, Sulo adaların· t 
pavyon inşa ederek . kt da (Asyada) şiddetli yer sııf k 

açı a 1 k <l d" I · · · kalanların bir kısmını buraya sı.~tı arı a~ e ı mıştır. Bır?O 
Yerleştirmiş ve ··t b· k'I . koy ve kasabalarda evlerııı k 

mu e a ı en k ld ;. b.ld ' ·1 k • 
de çadırlarda baruıclırıl _ ~11 ~-dıl'ı. ı ırı rne le, büyü n 

mıştır. 
o çu e ınsan zayiatı olma· t 

sından korkulmaktadır. ' f 
Sarsıntı devam ediyor 23, 24 ilk kanun tarihin ı 

z;ıe, Çankırı, Gere.de, Te· de Cava adalarında, Heye· d 
kirdağ. Şarki Karahisar, Ay- !anlarla birlikte birçok yet 
dın, Manisa ve Tirede evvel- sarsıntıları olmuştur. Bu ılaf fa 
ki gün fasılal<trla zelzeleler dan sonra 2'/ ilkkanunda lQ 

olmuştur . Hasar yoktur. Anadoludaki zelzele felakf!lİ t 
Mısırın gönde t di- olmuş ve ayni güod.• K~ıifa b 

.., • rniyada, 1933 teııberi olatı h 
gı eşya zelzelderin en şiddetlisi vu· ı 

Mısır hükumeti tarafından kua gelıni~tir. ı 

felaketzeJeler için teberrü Polonyadan iltica r 
edilen 361 baly:\ içindeki k 
batanya ve ç;ıdırlorle 16 san eden mütehassıslar • b; 
dık tıbbi malzeme eşyası İs İstanbul - Polorıyadafl h 
tanbula gelmiş ve derha! şehrimize iltica eden birço~ n 
felaket mıntakasına Sf'\vk e· mütehassıs kimseler resııll 
dilmiştir. dairelere müracaatla iş iste· h 

meğe başlamışlardır. Bu ar' la 
da liman işletmesi umum ıııil 
dürlüğüne de müracaatlar ~ } 
muştur. idare vaziyeti veki' u 
bte bildirmiştir. Liman işle 
rinde mütehassıs olaıılat' 

şa programıııın tamamile tat 
bikına ve tahsisatınııı teminine 
mütettllik çare VP imkanlar 
derpiş edilmiş ve bu husus
ta bir kanun layihası hazır

lanuıışhr. iş verilecektir. 
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'rağ 
her · 
lık 
ydıı 

ı mebu 
i De 
dahiliO 
ilko ' 

talebe' 
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iktibaslar: 

Kül olan 
eteklik~-,, 

. ' 'lskoç kıtalarının önündel 
bır etek yakılarak külleri bir 
kavanoza konmuş; kavanoz 
küçük bir mezara defnedil
miştir . MP-rasim ... esnasında 
muzika matem marşını çal
mıştır.,: 

Bu satırlar Londra radyo 
sunuıı dünyaya anlattığı bir 
haberden bir parçadır. 

lskoı; alaylarının önünde 

Dahiliye Vekili 
Zelzele f elô.keti dolagısile 
Büyük Millet Meclisinde 

sorulun suallere cevap verdi 
Yardım vasıtalarının artbralması inşant 
tarzının islahı, yol yapılması hakkındaki 
bütün arzular en kısa zamanda yeriue 

getirilecek 
Ankara 12 A.A.- Bü- ıi istendi. 

Eşsiz bir levha 
1: Bu nasıl levha ilahi ? bu m.: eşsiz gö:-ünüş, 

Doğrusu böyle olur millete, halka bi•rünü~ . 

Yaratır bin yüce manayı şu bir tek levha; 
Yaraşır göklere nakşolsa bu yüksek levha, 
işte bir baş ki bugün koskoca bir millettir; 
lştt~ bir millet evet ba~ ol.ırak gösterilir. 
işte bir kaip k\ çarpar yalnız yurdu için 
Sevgili gözbebeği, ruhu, başı mi\letinin . 
O kr\zandırdı evet Türke yüceltip sesini 

ınükJ 
r sen 

üze' 
müki' 

u pati 
birin 

yük millet Meclisinin evvelki Vazifesini ihmal eden 
ateşe atılan ne şeytandır: ne günkü celsesinde ı l 
d b' d" d 1 k ' ze ze e e ır uşman ır . s oç as- felaketi dolayısile al t d bir memur henüz tespit e· 

demedik. Merkezden ayrılmı 
yan Valilere gelince: Her 
zaman merkezden uzak bu-

Üç asır beklediği şanlı zafer neşesini , 
Sarıyor .şimdi de halkan kanayan yaresini , 
Koıuyor her tarafa, gösteriyor çareıini, 
Dinliyor de-rdini candan koçarak baılarırıı 
Siliyor bağrına basmış da o göz yaşlarını. 

Besim AT ALAY 

kerlerinin giydikleri!yün etek bir hcıkkında ba mabun le 
liktir. .. zı me sar 

•diye! 
cukla 
n&rak 
d D~ 
cukla· 
yakılf 

' ği şulr 
lanın• 

Yünden tasarruf maksa
dile yapılan bu hareket ba
Ciikla rına henüz°,pantalon giy 
mek i tıyadın ı a l ıştırmak, ı~İs· 
tr meyenleri ~ski bir itiyattan 
kurtanyor. Küçücük mezara 
gömülen bir a\ uç kül değil, 
bir hatıra, bir ananedir. Yüz 
Sf'rıe evvel yaşıyan hangi ls 
koçyalı bu hali,.tahattur ede 
bilirdi . 

Bir muharebe olac;tk İn· 
saıılar denizlerde vuruşacak 
lar ve İ.ikoçyalırıtn :L>r.cakla· 
rına geçirdiği örme yün ku· 
maşla kıtlık çıkacak! 

İmkanı yok bunu düşü· 
azıyo neıne zdi . 
ayını 

em izi• 
birbi 

ler, bl 
ı, b': 

mD 
i geli 
meş~ 

Fak at mesele bu kadar 
değil , lskoçyada eteklikten 
paııtalona geçiş, sadece bir 
tasarruf hikayesi değildir . 
Tasarruf burada bir vesilt'
dir: hakisi sebep değildir. 
Etekikten pantaloııa geçen 
insan mahalli ayrılık tan mahl\l 

<Iünyl' ı · h · b k ' 
1 

ı ususıyetten ı mış usan 
mkı~"' mışlır. Fakat anane denen 

ta ır · · , zıncır onu sımsıkı sarmıştır. 
uştur· Bir türlü yalnız başına bırak 
evvell ınamaktadır. 
ıtarik• lskoçyalı kendini dünya-
lamır nın ortasında tek başına bir 
kişiyi vttrlık telakki etmediği gün· 
zayi' denberi kt!ndi hususiyetleri-

ni Avrupa kütlesi içiııde in
n old1' tibak ettirmeğe çalışmakta
aların• tır . Tasarruf ihtiyacı hare· 
er 5sr keti süratlendirnıiş • ir-
Birç~ lskoçyalınııı etekliği ni çı· 
vlerill karıp pantalon giymesi zih· 
büyü~ niyet bakımından muhtelit 
olma tedrisat yapnuıktaıı yahut ka 

arihi 
Heye• 

yet 
u ılaf 

' fesleri kaldırmaktan daha ko 
lay olan bir hareket değil
dir. 

Cinsi ahlak davasını ka
fasında halletmiş bir millet 
için, mesela bizler çini, mek 
tr p binnlarımıı az olması se
bebi muhtelit tedrisatın der

i olal hal tahakkuku için bir vesi-
si v~ le oldu Yani Avrupa mem· 

lekdleri bizim muhtelit trd· 
ica risat hakkında verdiğimiz 

1 r • kurara hayretle l>al:makta ve sa b' · ızım vardığınız merhaleyi 

by~da., bir lekamiil zirvesi addet· 
ırç~ mektt>d ' .r ır. 

reslP' Biz ı'çt' • t k" "I ımaı e amu mer 
ş ist halasini bina1 sıkıııtısı yoluy

la fethettik 
.. Muhafazakar, lskoçyl'da 

} un etek lak arkasından çalı· 
nan matem marcı l k" "l" . .d. ,, e amu un 

"sesı ır. 

SaJri ERTEM 

söz alarak tenkidl~rde bu· 
lunmuşlardır, Bu tenkidlerin 
mevzuunu bilhassa şu cüml~ 
ler teşkil ediyordu: Memle
k,.tte bir ieolojik tedkikat ya 
pılması, inşaatta fenni cihet· 
lerin ihmal edildiği, imdad 
vasıtalarının ikmali, köylere 
yapılan yardımların geç kal
dığı, milletin verdiği eşyala 
rın gününde ve muntazaman 
y~rlerine ulaştınlamadığı,ba
zı memurların ağır hareket 
~llikleri,Kilkit vadisinde yol 
ınşası. 

Bütün bu sual ve tenkid
ler e cevap vermt!k üzere 
kürsüye gelen Dahiliye Ve-

kili Faik Ôztrak, hükumetin 
yeni inşaatta fenni cihetleri 
tamamen nazarı dikk;ıte ala 
cağını, İmdad vasıtalarının, 
gönlümüzün istediği şekilde 
çapuk yetiştirileme.liğine ba
kılarak ihmal yapıldığma 
hükmedilmemesini söylemiş 
ve sözüne devam ederek de 
miştir ki: 

''Felaket 11 Vilayette 
ve bir anda vaki olmuştur. 
Bunun hep birlikte ve bu şe 
kilde geleceğini hiç kimse 
tahmin edt:mezdi. İmdad 
vasıtalarının tam zamanında 
yeıi~memesinin sebebi yalnız 
vesaitin azlığından d~ğil
dir. Bu se.ıe kış pek erken 
geldi ve çok ş iddetli oldu 
~yardıma koşarken lazım ge 
len sürati gösteremediğimizin 
sebebi vasıtalarımızın eksikli 
ği değil her şeyden ziyade 
tabiatin imkan ver mi) en şiddf' 

tidir . 
Köylere yardıma gidildi

F akat köylülerin her ihtiya 
cmın gönlümüzün istediği şe 

kilde tatmin edildiğini 
söyliyemem Eğer bu hususta 
gecikiyorsak, bu, köylü ile 
şehirli arasında bir fark gör 
düğümüzclen değil, münaka· 
la vasıtalarının bu vaziyet a 
leyhine oluşundandır. 

Milletin seve seve verdi· 
gı eşyanın mühtac feliket;te 
ddere muntazaman gitme
diği iddia ,..diliyor. Bun•a· 
rın muntazam ve kusursuz 
tevzi edildiğini söyliyecek va 
ziyette değilim. Fakat gün 
geçtikç.! bunlar da intizama 
girmektedir. 

V cazifelerini ihmal eden 
memurlarla merkezden ayrıl 
mayan bazı Valilerin tecziy., 

Türk- Yunan 
D 

iktisadi münaseba-hm•ak fayda vermez. Felaket 
z~delerin yardımına koşmak tını genişletmekiçin 
hususunda m"rkezde daha İstanbul - Türkiye ile 
geniş ve müessir surette ça- Yunanistan arasındaki iktisa 
hşılabilir. di münasebetleri genişl~lmek 

Kilkit vadisindeki yolun gayesile kurulan Türk - Yu 
inşası düşünülmektedir. nan ofisi erkanından ve sa· 

Hatta Milli Şefin geçense bık Yunan iktisad Nazırı B. 
yahatlarından sonra bu yo M. A . Bakalbaşı bu sabah 
lun mutlaka yapılması hıııu· ı lstanbula ge)miştir. Yarın a!c: 
sundaki direktifleri üzerine şam Anlraraya giderek ala· 
Ehemmiyetli tedkikatta bu kadar makamlarımızla temas 
lunduk bu yolun bir an larda bulunacaktır . Eski Yu 
evvel inşası için bütün iaıkin nan iktisad Naztrırı· n mem -
lara başvuracak ve inşa tar- leketimizi ziyaretine lstan -
zının islihı üzerinde ehemmi· bul piyasasında büyük bir 
yetle duracağız. ehemmiyet atfolunmak\adır . 

T ürk-F ransız·lngiliz 
İktis•di anlaşmasının esasları ne dir?
logiltere ve Fransa ihracatım12.ın en bii

yük müşterisi oluyorlar 
Paris 11 A.A.- Pariste Türkiye, Alman pazarlarını· 

imzalanan fürk-Fransız - ln kaybetmiştir. Yeni anlaşma 
giliz iktisadı anlaşması hak· Fransa ve lııgilte-reyi Türki· 
kında Havas ajansı izahat yenin en biiyük müşterisi yap 
vermektedir.24 teşrinisanide makta ve Almanyanın bırak 
Menemencioğlunun riyase· tığı boşluğu bu iki hükumet -
tindeki Türk heyeti Londra doldurmaktadır. 
ve Paris arasında faaliyetini imza edilen anlaşma, 19 
teksif eylemiş ve bu faaliyet teşrini evvel 939 da Aııka· 
muvafık bir muahedenin im rada akdedilen üçyüzlü ittifa· 
zasile neticelenmiştir. fın mesut bir inkişafıdır. 

Ankar2yı Paris ve Lon- Türkiye, ilmile-, medeniye 
draya bağlıyan samimi. bağ· tile, kültürile ve kuvvetile, 
lar ç~rçeve~;i içinde imzala dün olduğu gibi bu i(Ün de 
nan bu anlaşma dikkatle ve Fransa ve lngiltere ile ınü-
itina ile hazırlanmıştı;. savi şartlar altında bir mu· 

Harptan evvel Almnnya ahede imza~amıştır. Türkiye, 
Türkiyenin en büyük müşte· ı bu hareketıle, garp ınedeııi 
risi ve satıcısı mevkii'li al· yetine b_ağlı devletl~rin başı 
mış bulunuyordu. Bu gün na geçmış bulunmaktadır . 

GtırpCephesjnde /ngi/terede 
Paris 12 A. A. - Şidde-tli 20 d k" İ ·r 

1 so2°uklara rağmen garp cer· I • "yaşın a l ngı iZ e, 
he-sinde kara ve hava faali- sılah altına çağrılıyor 
yeti artmaktadır. Düıı cephe Londra 12 (a.a.) - 22 
boyunca çok şiddetli müsade yaşını Jolduran İngilizlerin 
meler olmuş, her iki taraf silah altına çağrılmasına baş· 
baskın harekatı yapmıştır. lan mışh r. 

Şiddetli bi~ piyad~ ateşin- Geçen!erde Alman tayya· 
den sonra duşman hatlarına releri tarafı d n h .. 

1_. 1 ğ . b d'l . . n a ucuma 
çe-.ı me e ıc ar e ı mıştır . ug" rıya k b t 1 .1. . L ""b .. D l d . ra a an ngı ız gemı· 

O run a a yeyı leri arasında bir Trans atlan· 
ziyaret etti tik de bulun Juğu anla~ıl-

Paris 12 {a.a.) - Fransız mıştır. 
Cümhurreisi Alber Löbrün Ölü doğ;tn çocuk 
dün harbiye nezaretine gide· dirildi 
rek Dıtladyeyi ziyaret etmiş 
ve bu ziyaret b:r saatten 
fazla sürmüştür. Cümhurreisi, 
harp vaziyeti hakkmda tetkik· 
lerdc bulunm111tur. 

Torino - Toıino üniv~r 
sitesinin çocuk kliniğinde 
ltalyad" ilk defa olarak bir 
" çelik ciğer imal edilmiş • 

Finlandiyada 
Rus askerleri müte
madiyen geriliyor 

Helsinki - Büyük mey
dan muharebesinden sonra 
Sovyetler bazı mıntakalarda 
kendi hatlarını tahkim ile 
meşgul bulunmaktadırlar. Di· 
ğer yerlerde Fin askerleri 
hududa kadar Rusları takip 
t!derek topraklarını Ruslar
dan temizlemişlerdir. Havn 
faaliyeti de, havanın bozuk
luğundan dolayı ~ok az ol
mllştur. Finlandiya tayyare· 
leri keşif uçuşları yapmak
tadırlar . 

Bir Belçika Gene· 
raline göre 

Brüksel - Manerhayım 
hattının inşasında ve ~tanzi· 
minde çalışmış olan bir Bel· 
çikalı Ge.,er .. ı Finlandiyadan 
buraya gelmiştir. 

Generc.l, Manerhayım 
batının bütün modern tesisata 
havi olduğunu, Fin asker~e· 

rinin mahfuz e geçilmesi gay 
rikabil siperlerde ; düşmanıa 
kahramanca mukavemet et• 
tiklerini beyan eylemiştir. 

Finlandiyaya yapılan 
yardım 

Lordra 12 (a.a .) İngiltere• 
nin Finlandiyaya yapmakta 
olduğu levazım yardımı de· 
vam etmektedir. Bunlar ara· 
sında bilhassa tayyare ve 
bombalar bulunduğu hab~r 
verilmektedir. 

Rus ordksunun 
zayiatı 

Helsinki 12 A. A. - F'm
landiya kıtaları temizlik ha 
rekt>tine devam ediyorlar. 
Ct-phede bulunan İsveçli mu 
habirler, l.ışın şiddeti dolayı 
sile bir çok yerlerde harbin 
durduğunu biUirmektedir· 
ler. 

Haber verıldiğine göre 
harbin ba~langıcındanberi 
Ruslaıın Finlandiyadaki zayi 
atı 50 bin ölü ve 50 bin ya 
ralıya mal olmuştur. Ruslar 
Finlandiyaya hep seçme kı· 
taları göndermişlerdi. Uç 
günde mağlup ohm ve Fin· 
ler tardıfınılan tt-mamile "im· 
ha edilen 44 üncü Rus fırka 
sı bilhassa model bir 
fırka olarak anılmakta idi. 

tir. Bu alet sayesinde, bo • ~ 
ğulmuş olarak doğan bu ço 
cuğa yeniden hava vermek 
imkanı hasıl olmu,tur. 



Sayfa - 4 

lngiltert? ve 
Fransa 

Aoıerikaya 12 bin 
ıayyare ısmarlı

yorlar 
Lorıdra 12 A. A. ln-

giltere ve Fransa hükumetle 
ri, Ame.-ika fabrikalanna 
12 bin tayyarehk muazzam 
bir sipariş vermek üzere A 
merikan firmalarile müzake 
reye başlamışlardır . Bu mü-

• zakerelerin p ... k yakınc.Ja ik 
mal edilmesi beklenmekte · 
dir. 

İngiliz - İtalyan 
ticaret anlaşması 

Londra 12 A . A. in· 
giitere ile ltaly~ ara sın da 
cereyan e<len müzakereler 
neticelenmiş ve iki hükumet 
aı asıııda bir ticaret anlaş.na 
sı imzalanmıştır . 

Mısırda askeri ha· 
zırlıklar 

K&hire 12 A. A. - Mı-

sır hükumti. meml~!ketin mü 
1 dafaasını kuvvetlendirmek 
ıçın tayyare ve saire gibı 
harp levazımı satm almak 
üzere birlmçuk milyon Mısır 
liralık tal•sisat kabul etmiş · 
tir. 

Biz soğuktan 
donarken 

A jantinde sıcak 
dalgasın dan ölen

leı var 
Şehrimizde oldu~u gi.Ji, 

dünyanın her tarafında şid

detli bir kış hüküm sürmt>k 
te<lir. Anadolunuıı bir çok 
yt"rlt!rinde kar yağmakta ve 
hararet derecesi bazı yerlerde 
24 e kadar düşmüş bulun · 
maktddır. Balkanlarda Ja 
mühim soğuklar başlamıştır. 
Hararet derecesi Bükreşte 

sıfı rdaıı aşağı 32, Sof yada 24 
dür. 

Kara denizde şıddetii bir 
fırtına vardır. Birçok va· 
purlar, yollarına d vam ede· 
miyerek limanlara sığınmış· 

lardır. 
Moskovadan verilen habt>r 

lere göre, orada <la müthiş 
bir soğuk hüküm sürmt!kte 
ve hararet stfırdan aşağı 

40 ı gösterm~ktedir. Birçok 
kimseler soğuktan donmuş 
fırınlarda ekmek bulmak güç 
lt"şmiştir. 

Dünyunm bu tarafında 
soğuktan insanlar donarak 
ölürkeıı, diğer taraftan Ar
jantinde de mfühiş bir sıcak 
dalcrası hiıküm sürmektedir. o 

E • Dün Radyoların verdiği ha· 
rzlnCanzn berlerc gört", Ariantinde sı· 

__ qefz.şiir dig'"' i caktan öleninin miktarının 
. ...,. çok olduğu bildiril mektcdir-

J eğ er/er Szıriyede 
Behcet Perim Gıda maddelt-ri hak-

leketirıe avdet ederek Erzi:ı· kında bir kararname 
cana kadı, sonra da Erzin Şam Suriye ve Liib· 
can'Emiriııe damat olmuştur nan Fransız Ho Komiserliği 
Babası Murat Hud.tvendigiir gıda ma.:Jdcleri hakkında .?ir 
zamanında şöhretlı ulamadan, kararname neşretmiştir. Uç 
dı. 798 senesinde Hattat maddP.den ibaret o!~n bu 
Halil ibni Ahmed tarafından kararname, icabtttiği zaman 
yazılan biricik divam lngilte tüccarların yedinde bulunan 
rede (Britiş müzeom ) da stok gıda maddelerinin hep· 
mahfuzdur. Bunun bir kısmı sine vaziyed etmek selabiye· 

gazellerden ibaret olup diğer tini askeri kumandanlığa ver· 
~kısmı toyuğ"lardan ve Rübai mektedir. 
lerden mürekkeptir Lisanı garp l3u karardan sonra Buğ-
Türkçe ve şivesid ı r .Şair 11sıfo- day fiatları iizerinde yüksel· 

, tile en büyük meziyet ta.sav meler görülmüş ve unun 
vuftan kurtulması. en evvel ıorba ~ ı 7 liradan 9 liraycı 

Garp Türkçesinde Rübai sö/ fırlamı~tır . 
lemesidir. Firat nehri yükseliyor 

Hacı Hafız Mehmet 1246 . Halep Verilen haber-
tarihinde Erzincanın Kili kö !ere göre Firat nehri yağaıı 

( yünde doğmuştur. İstanbul yağmurla: dolayısiyle 5 ·met· 
da .okumuştur. Vaızli:trında re 25 santim kadar yüksel· 
Saray mensuplarına karşı miştirir . Suriyedeki birçok 

'şiddetli lisan kullandığında" köy ve kasabalar seylap teh-
ötürü Abdülaziz tarafından likesiııe maruz bulunmakta· 
lstarıbuldan Erzincana sürgün dır. 
edilmiştir. 20 seneden z~ya 
de hocalık etmiş ve 42 hoca 
yetiştirmiştir, Türkçeden md 
da Arapça ve Farsça şıir

ler de yazmıştır. 

Leblebici Baba: 1221 de 
doğmuş ve 1291 d~ ôiınüş
tur. Leblebicilikle .ıP ·şguldü. 
54 sahifeden ibaret ( f uhfe
tüluş~ak) namın ~ak şiir mec 
muusı Vi 96 <la b .ı.:s ılmıştır. 
Şu parçayı şiirler;ı . in nümu· 
nesi olarak kayded ı yoruz. 

Camı aşkın cür'asından 

eyleriz her dt•nı niyaz 
Bu tecelli fıleminde kal
madı cismınıde naz 

Suriyede yardım 
faaliyeti 

Şanı - Anadolu fela · 
ketzedelerine yardım ıc;ın 
bütün Suriye şehirlerinde 
birer komite teşkili takarrür 
eylemiştir. Suriye Dahiliye 
müdürlüğü. bu komitelere 
mahalli idare amirlerinin de 
iştırakine müsaade etmiş ve 
bunu bir tamimle kaza ve 
nahiyel,.re bildirmiştir. 

Gilndüzde 
Bu nkşam 

AKDENİZ KORSANLARI 

YEr 11ti0N 

Vilayetlerde 
T eberrü listeleri 
siiratle kabarıyor 

Anadolu Felaketzedeleri 
için VilayetierimizJı: halkı· 
mız tarafından yapılmakla 
olan ttberrüler, bütün hızile 
devam etmektedir. 

Hatay<la teberrü miktarı 
evvt"lc~ de haber verdiğimiz 
gibi 30 bin lirayı bulmuş · 
tur. Bunun 20 bin lırast yal· 
nız merkezd~ tebcrrü ~dil · 
miştir. 

M~rsinin teberrüü 27 bin 
Tarsus 15500, Der.izli 15300 
Aydııı 14790, Erzurum 16 
bin Bursa yalnız merkez ·30 
bin lirayı bulmuştur. Bun -
fardan başkd yüzlerce ton 
gıda maddt:!si ile yüzbinler· 
ce parça giyecek ve yiye 
cek ve örtünecek e~ya da 
teberrü edilmiştir. 

Gerek para ve gerek ay 
niyat teberrüü durmad ·.ıı de 
devam etmekte ve halk fela 

Lialgıının te-
1 şebbüsü 

•• • uzerzne 
Almanyada tevkif edi

len ~ilahlar geri 
verildi 

Roma 12 (a. a) - İtalya
dan Finlandiyaya gönderilir
ken: Almanya tarafından tev· 
kif edilen harp mühimmatının 
tekrar İtalyaya iadesi husu 
sur.da ltalyanın yaptığı teşeb 
büsler neticdenmiştir. Al
manya bu silahları ltalyaya 
iade etmiştir. Bunlar deniz 
tarikiyle Finlandiyaya gön· 
derilecektir. 

ıtalyada ihtiyat 
tedbirleri 

Roma 12 (a.a.) Av-
rupa harbinin başlamasından 
sonra, meydana gelen ve 
gelmesi muhtemel oları vaziketzede kardeşlerinin yardı 

-mına koşmaktadır. yetin İtalyanın iktisadi bün-
T.• •• •• yesi üzı·rindeki teessürleı ini 
~ ıcaret Mudur- izalt'. için ltalya hükumeti 

. lüğü 
lskenderuna nakle

dildi 
Geçenlerde Ankaraya 

gitmiş olan mıııtaka TicarP.t 
müdürü Sami Sayrun Ti 
caret V t-kaletile temas et· 
tikten sonra şehrimize dön
müştür. Haber aldığımıza 
~öre Ticaret Vekalet i mııı
taka ticaret müdürlüğününAn 
takyadan lskenderuna naklini 
münasip görmüş ve bu husus
taki emrini Müdürlüğe bil· 
dirmiştir. Ticaret Müdürlüğü 
İskenderuna nakli için hazır 
lıklara başlamış bulunmakta· 
dır. Beş on güne kadar na· 
kil işi tamamlanmış olacak· 
tır. 

Bunuııla beraber şehri
miz ticaret işlerinin tedviri 
için Ticaret Müdürü hafta
nın iki giinü şehrimizde bu
lunacaktır. 

YunanBasve-
kili Maleksas 
Yunan milletine b;r 
beye:nnaıne neşretti 

Atina 12 {a. a.) - Ana
Joludaki zelzele felaketi do· 

tt>dbirler almakla meşguldur. 
Daha şimdiden İtalyada yi
yecek ve giyecek eşya fiat· 
lan muhim surette yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Bir Alman vapuru 
battı 

Londra 12 A. A. 
8556 tonluk bir Alman va· 
puru bir torpile çarparak 
batmıştır. Bu vapur, Bre· 
zil yadan kahve, şeker, ve 
ma :!t n yüklü ol.ırak ve İngi 
liz ablukasından kurtulmak 
ıçın uzak merkezleri dolaşa 
ra'< Almanyaya dön mekte 
idi. 

Belçikanın siıah 
altında bulundura

cağı askerler 

Brüksel 12 A. A. -
Resmi gazı•ted e neşredilen 
bir emirnameyi! göre, Belçi 
ka hükumeti 940 seııt:c:i 

içinde 92 bin asker silah al 
hnda bulunduracaktır. 
Jandarma ve hava kuvvetleri 
bu miktara dahil değildir. 

Gazede petrol 
bulundn 

layısiyle, Yunan Baş vekili Kudüs - lngiliz petrel 
General Mateksas, Yunan ara ma şirketleri, Gaze civa· 
milletini dost ve müttefik mil· nnda uzun zaınandanberi 
letin yardımına davet edenbir y"ptıkları hafriyat neticesinde 
beyanname rieşr .. tmiştir.Bu be 1 <l 1 bulmuş .. petro amar arını • 
yennaınede ezcumle şu satır- !ardır Bu damarların zenginl!ği 
lary vardır: 'il . .. "( hakkında tetkikler yapılınak-

unan mı etı, çozıı ınez d 
k I. b · l 1 b y 1 ta ır · uvvet ı a~ ar a ag ı • .• • 
bulunduğu asil Türk mille· Belçıka uzerınde 
tiııin m~ruz kalJığı milli fela- Alman tayyareleri 
ket karşısında kaıbi nin sızla· 

dığını hissetın~ktedir. Hüku- 1 
met kendi hesabına yapılma
sı mümkün olan her türlü yar
dımı yapmıştır. Bütün Yuııan
lılarırı, bu felaketi sanki ken
di başına gelmiş bir felaket 
telakki ederek yardıma koş· 
masııu istemekle, Yunan mil-
1-:tini hissine tercüman oldı•· 
ğuma emirıim.,, 

Paris 12 A.A.- Beçika 
toprakları üzerindt! bugün 
Alman tayyareleri uçmuş ve 
Belçika hava dafi topları bun
larııı üzerine ateş açmıştır. 

Müteaddit defalar tekrar eden 
ve Belçikanın bitaraflığını ih
lal eyliyen bu hareketi B.!l
çika hükumeti Almanya nez 
dinde protesto eylemiştir. 

Hol an daya 
Alman taarruzu 

bekleniyor 
Londra - Hollanda, iki 

üç : hatta sonra, teşrini 
sani ayı sonundaki kadar cid 
di bir Atman tehdidi karşı· 
sında kalacaktır. 

Daily telegraf gazetesinin 
Amsterdanı muhabiri Rek
linghameııde Hollanda hudu 
duna yakin noktaya takriben 
56 kilometre mesafede 
yeni bir Alman umumi ka· 
rarğahı tesis edildiğini gar· 
bi Alınanyadaki salahiyettar 
bir koynaktan aldığı haber· 
lere atfen l>ildirmektedir. 

Bu hrıuerlere göre, hu· k 
dut civarında ağır topçu ka· 
rargahları tesis edilmiş, Ai" 

0 
La Chapelle::le Demden hu· d l 
dudu boyunca tayyaye mey· d 
danları istasyonları inşa e· 
dilmiştir. 

Şoförlerin 
Nazarı dikkatine 

1 Şubat 940 dan itibaren 
hükumeti sabıka ya .ti t ehli .. 
yetnamc.ler ile şoförlük ya" 
pılması sureti katiyt:de merıı 
nu olduğundan. bu gibi ehli 
yetnam~ sahibi şoförlerin 

birer dilı!kçe ile belediyeye 
müracaat ederek ehliyetna" 
melerini tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. 

Belediye Reisliği 
Deri ve bavsak 

satılacak 
T. H. K. Hatay şübe.siw 

r 

v 

B 
den : zı 

Türk Hava Kurumu tara; r 
fından Kurban bayrarnında 

toplacak olan barsaklarıo 
loptan satışı açık eksiltme dı 
ile yapılacaktır. 

Eksiltme 16 - 1 - 940 ı 
pazartesi günü ögleden son- ı 
ra sa:.t 4 te Vilay~t Jandar d 
ma kumandanlığında Kurunl c 
idare heyeti huzuruııda icra b 
edilecektir. Taliplerin mez· ş 

kur gün ve saatta hazır buluı• 
maıarı ve daha fazla izahat g 
almak için Vilayet Jandarma 
Komutanhğıııa müracaat et· 
mel eri ilan olunur 

ilan 
Antakyada kain milli em· 

laktan bulunan Kanhra de"' 
ğirmeni balık avı hariç oldll 
~u halde icara verilecektir. ! fi 
~rahmin bedeli (300) liradır. • z 
Zam etmek istiyenler tahmin 1. 

bed.eliniıı yüzde 7 ,5unu ma· ~ 0 

liye: veznesi11e teslim ederek' 
18 1 940 tarihine miisadif 11 

' ' o 
perşembe günü saat15te milli d 
emlak müdürlüğü odasında 

e 
açık arttırma usulile icare 

2 
verilece~inden talip olanları" 
mezkur günde deftf!rdarlık i 
m:lli emlak müdürlüğüne' 
müracaat ~tmeleri lüzumıl 

ilan clunur. 

Kayıp şehadetnaıne 
925 te Yayladağ ilkoko· 

)undan aldığım şehadetnaın~ 
yi kaybettim. Yenisini alac• 
ğımdan eskisinin hükmü yo~ 
tur. Ahdülguni oğlu 

AbdüsseJim 


