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mali Asil bir jf!Sf 
klan 

. Diger bir sütunumuzda 
~el~~- Anadolu Aiansınm verdiği 

>ıhr. 1 
• )lütevazi ve küçük bir ha · 

rne Z h" d b"" ·· >er var. a ır e ta ıı go· 
saat .. b .1 b . 

ekkil 'Uner. u ıa erın özü şu-
.. for : mu· 

" Finlandiya Kızılhaç 
~emiyeti, içinde bulunduğu, 

ma~ :n üşkü\ şartlara 'rağmen, A
ımeyı 

.. n:ıdoluda vukua ,gelen zelze 
gurı te' felaketzedelerine yardıma 

urma .. 
tarar v~rmıştır. ,, 

• J Bir kaç satıra sığan bu 
l Qlıütevazi haber, ilk"nazarda 

nsit görünür: Bir millet diğer 
r :>ir memlekt!tte vukua gelen 
asın· herhangi bir felakete yardım 

.. frez :diyor. insanlık bakımından 
ç kı· tabii görünen ve hiçbir fev-
\r sa kaladeliği olmıy.m bu hadise
enle· re ikinci ve asıl hakiki cep 
tları besinden bakarsak, bu cep-

hede Fin Milletinin yüksek 
~saletini, mE>nsup olduğu ır· 
kın asil kanrnı mulı faza et· 

dan: liğini ve onun hakiki mezi . 
adde yeti erine sahip bulunduğunu 

1. ·11 apaçık görürüz. 
1111 

me\'· Aylardanberi adetçe ken 
içi 11 dinden 60 'dda üstün, dişinE' 

ıra ii· tırnağıııa kadar dünyanın 
ihine en müthiş harp aletlerile 
j Def 111ücehhez bir millt-t . karşı 

1üai' n mukaddes varlığı oıau 
ksilt· ıstikl5.Iini korumak için akıl· 
pleriıılara durgunluk veren bir 
5 mtJ~ahramanlıkla savaşan bu 
' mal küçük fakat azimkaı · ve asil 
leriıı millet. bütüıı dünyanın ve 
gös· hatta düşmnnl~nnın hürmet 
Beıe v~ takdirini kazanmıştır. 
i bir Milli felaketimiz karşısın-

" da soydaşımız olan bu kobra re ... 
t v· man milletin gösterdiği asi\ 
e jestten duyduğumuz sonsuz 

nıemuuniyetin bize asıl 

unaıı gurur veren tarafı da, dün
rilen yanın en müşkii) .şartları ;çin 
ı ver de en büyük bir dev:~ tle Laq.J 
ilolu· ederek istıklal ve varlığım 
yük korumak için savaşırkeil fe
seye Jakctzed ırkdJşlarının im 

ile dadıııa koşmayı unutmama · 
ol· sıdır. 

on- Bu asalet, ancak ~e yal-
kraı" nız Türk ırkına has bir me 
soıı ziyetıir · dunıatlarında büyük 

kılıf ırkının asil kan-111 taşıyuıı 
fark Fın ıni1leli, nisbetsiz bir v1 . 

yüz .. ziyet içinde yaptığı ç ·lin sa· 
ert'k vaşln istiklalini muhafaza et

mak mek istiyen milletlere örnek 
olu· o 1 m a k 1 a kalmamı.~, 

felaketzedelere karşı göstn
tera· diği derin şefkat hissile de 
üsucn medeniyet Jünyasına en b;j. 

tapu .. yük. a~alet dersini vermiştir. 
daha lhhyar l rih. k&hranıan -
· lıkta m t>dcniyette ve insan -
ıyeıı· 1 k . 1 . 
d 11 ı 11 ealınJe bu lradar ileri 

n ~ f .d lund gı. en ve >-nşanıağa azım t • 
ve ınış olan bir milletin, neler 

Türk_ Franszz./ngiliz 
Mali anlaşmtı.sı hakkında Menemencioğ/u 

beyanatta bulundu 

Tek hedef 
' Zafer , dir 

Londra ve Pariste :akdedilen anlaşmalar çok m eı him mali esas
ları ihtiva ediyor-Sofyada resmi bir t~bliğ neşredildi-Türkiye 

ile Bulgaristan arasında tam bir görHş birliği var 

Müttefiki er bize 15 milyon lngiliz liralık 

Paris 15 A. A. -- Cüm· 
hurreisi Lebrörı dün Verduıı 
şehrini ziyaret etmiş ve ora 
daki Gent:rallere madalyalar 
da1rıtmıştır. Lebrön Belediye 
rei-~inin verdiği ziyafette bir 
nutuk söylemiş ve demiş • 
tir ki : 

altın verecekler 

'· Dünya hürriyetin mi 
yoksa zor~alığm mı, hak • 
kın mı yoksa kuvvetin· 
mi, medeniyetin mi yok4Ja 
barbarlığın mı galip ge· 
leceğini merakla bekliyor. 
Biz. hakkın ve hürriyetin 
galip geleceğine katiyen emi 
niz. Öyle devamlı ve haklı 
bir barışın temellerini kura· 
cağız ki, dünya huzura ve 
refaha kavuşacaktır. Tek he 
defimiz : Zaferdir. " 

Sofya 15 (a.a.) - Türkiye 
Hariciye Genel Sekreteri bii· 
yük Elçi Bay Numan Rifat 
Merıemencioğlu dün~sabah 
Bulgar Başvekili ve Harİ· 
ciye Nazırı Köseivanofu zi· 
yaret ederek mülakatta bu· 
lunmuş bu mülakattan sonra 
bir resmi tt:bliğ neşredilmiş· 
tir. Bu resmi tebliğde deni· 
liyor ki: 

"Bulgar Baş vekili ve 
Hariciye Nazırı Kös~ivanof 

la Türkiye Cümhurr~yeti Ha· 
riciye Vekaleti Genel Sek
rderi Numan Rifat Mene· 
menci oğlu arasında yapılan 
görüşmeler 18 teşrinevvel 
925 tarihli Türk - Bulgar m uo 

~edesiy le derpiş edilen samimi 
dostluk ve ıyı komşuluk 
münasebetlerini teyid ve Bal· 
kan devletlerinin bitaraf· 
lıklarının korunması hakkın
da noktainazar birli~inin mü 
şareketi bir kerre daha mey 
dana koymağa ve~ile ol · 
muştur. 

Muşterek hudutlardaki 
kıtaatm geri alınması hakkın
daki kararname, iki hükumet 
arasında dostluk ve itimad 
esasına dayanan samimi bir 
hadise olarak kabul edil-
r.1iştir. 

Türkiyeııın, Bulgaristanın 
bitaraflığma riayet edecegi 
hakkındaki hüsnüniyeti ve 
Bulgaristanın Türkiyeye kar· 
şı iyi komşuluk ve dostluk 
siyasetine devam edeceği 
müteka bilen temin olunmuş· 
tur.,, 

Belçikanm Sofya Büyük 
Elçisi Har· ciye Gen~I Sek re· 
terimiz şerefine bir ziyafet 
vermiştir. l3u ziyafette ilaş 
veki l Köst:ivanofla kor 
diplomatiğe mensup şahsi
yetl.-r hay;ır bulunınuşlardtr. 

Bı Y Menemencioğlu ve 
refakatindeki zev:ıt dün ak· 
şanı saat 21,20 de ekspresle 
Ankaraya hareket etmiş ve 
istasyoıı<la kralı.ı mümessi li, 
Baş vekil Köseivaııof ile 
İngiltere, Fransa. Romanya, 
Yugoslavya, Yunan ve Bel-

çika Elçileri tarafından uğur
lanmıştır. 

Hareketinden evvel ga
zetecileri 1<abul eden Mene 
mencioğlu bu ziyaret hak· 
kmdaki intıbalarını anlatmış 
ve:demişdir ki: 

"Sof yadaki ikametim 
bana. iki m e m 1 e k e t 

arasındaki görüş birliğinin 
en sıkı dostluk çerçevesi için 

de inkişaf etm~ldı! ol iuj-u 1u 
ispat etmi~tir .. Ziyar etimdl!n 
çok memnunum. İki mem
leket arasında tam bir anlayış 
bulunduğuna kani bulunuyo· 
ruz. İkametim esnasrnda gös· 
terilen hüsnükabulden ve Kö 
seivanofun göst~rdiği sami
mı misafirperverlikten dolayı. 

··Sonu sa 4 sü 1" 

lngiliz krovct.zörl eri 
Felaketzedeler için İskenderuna 

650 ,ton ağırlığında malzeme çıkardılar 
Cumart~si sebahı İsken· leyin şehrimize gelmiş ve Öğ· 

deruna geldiğini haber ver le yemeğini Valimizi.! birlik 
diğimiz, lngiliz " Galeteo,, le Vali konağında yemiştir 
krovazörile Anlemer nak· Pazar günü Amiral ta· 
liye gemisi dün sabah İ.;- rafmdan Valimiz şerefine 
kenderundarı ayrılmışlardır. krovazörde bir öğle ye ıneği 

verilmiş ve ayni gün akşamı 
Nakliye gemisi, İngiliz hü· İskenderun lngilizKons<,Iosu 

kumetinin felaketzedeler için tarafından Amiral şerefine 
teberrü eylediği ·650 ton:a· bir çay ziyafeti verilıniş-
ğırlığındaki malzemeyi bo- tir. 
şaltmış ve bunlar Ankaradan lskendE'run Halkevi dost 
gelen 3 kişilikiKızılay heye ve müttefik krovazörün su· 
ti tarafından teslim alınmış- bayları şerefi 1e mükelld 

hr. bir~ziyafet vermiş ve ziycı· 
Krovazördc bulurıanİngiliz fet çok samimi bir hava 

Akdeniz filosu Kumandanı içinde:geçvakta kadar devam 
Amiral Toyi cumartesi öğ- etmiştir. 

........ lllİ ........................ ; .......... ~ 

Vilagetimıze geleıı f ela-
k etzedeler 

Mürettep mahallerine sevka devam edi·· _ 
liyor - Şinıdiye kadar gelenler 

2654 ü geçti 
Erzincan felaketzedtle · 

rinden Hataya gelenlerin 
ve Dörtyol müreHepleri s~v 
kolun maktadır. 

Hariciye Vekili 
gidiyor 

Ankara - 2,3,4 şubat· 
ta Belgradta toplanacak olan 
Balkan Antantı konseyinde 
memleketimizi temsil etmek 
Üzt"re Hariciye Vekilimiz 
Sükrü Saracoğlu ay sonun 
de Belgrada gidecektir. 

Gtızetemiz 
Y ~rından itibaren 
2:ekrar gündelik 

oluyor 
Bazı mali ve iktisadi se 

bepl~r ve bilhassa kağıt te· 
darikind~ki müşküla~ dolayı 
sile gazetemizi yılbaşından 
P.vvel muvakkat bir zaman 
için haftada ikiye indirmek 
mecburiyetinde kalmıştık. 

Evvekede bildirdiğimiz gi· 
bi kağıt tedariki meselesini 
halletmiş butuııuyMuz. Bina 
enaleyh gazetemiz yarından 
itibaren tekrar gündelik ola 
rak fakat eskisi gibi şimdi-
lik iki sayfa halinde inti:,;ara 

devam edecektir. 
Onbeş S!Ün süren bu 

mecburi şekilden dlllayı tek· 
rar okuyucularımızdan özür 
dila kıymetli teveccühleri· 
mn devamım bt>kleriz. 

sayısı 2654 ü geçmiştir. Zel ,----··-•--.ıı----------• .. 
zele ımntakasından geleu bu l h • l )t 
feıaketzedeı~ri istikbaı ve mü n lS ar ar 
retep mahallerine sevkve ilk 

iaşelerini temin için vilaye- Lı·ko··rıerı· 
timiz cnıniyd müdürü İbra · 
him Akıncının r!yasetind~ 
İskend~run emniyet amırı 
Sami, vilayet hususi büro i 
Şefi Reşad Mursaloğlu, ma
iyet memuru Hulki Öcal, 
konıiser Muhittin ve Emin · 
den mürekkep bir koınıte 
İskenderun da çalışmaktadır . 

Bayramda misafirlerınize kahve yerme ne· 
faseti dünyaca malUm çok daha lez;z ve rayihalı 
inhisar likörleri ikram ediniz . Bu surt:tle yer\i malı 
kullanarak nıemle.<et vazifesini de yapmış olursunuz. 

inhisarlar idaresiılin çe-
şitli sıgaralcırı asın• · Y:Pmağ~ kadir olduğunu. 

malı.J... er ~ll~külü nasıl başardı- cağına ve istiklalini koruya· 
11 ~ ğı.ııı bır hrre dbha kayde- cağına iman etmı_Hnek ,için 

dıyor... 1 hiç bir sebep yoktur. 

Reyhaniye, Kırıkhan ve 
Y ayladağ mıntakalarrna yer· 
leştirilen felaketzedt>lerle bu 
mm takalar tamamlanmı~h r. 
Şimdi Antakya, lskcnderun 

Bayramda en müşkülpesent tiryaki misafirlerinizi 
memnun edecek der~cede nefis ve muhtelif çeşitlef'i 
muhte\·i bir sıgaradır. V t! çok mekbul~ geçen en 
kibar bayram hediyE>sidir. Boyle Lir oıilletiu yaşıyıı Selim ÇELENK 
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Felaketzedeı~rle haşhaşa 

Devlet, millet 11.Jar olsun 
Çok Sayın ve değ~rli 

Valimizin direktifleri iizerine 
Halkevi reisi Samih Azmi· 
nin başkanlığında dört ögret-. 
men arkadaşla birlikt'! Er· 
zin<:aıı ve havalisinden geleıı 
felaketzede kardeşleri mi zi 
ziyarete, hal ve hatırlarını 
sormaya gittik. 

Antakyadan hareketimiz· 
den bir sdat sonra İskende· 
runda onlarla baş başa idik. 
İlk temasa geldiğimiz feliı
ketzed~ vataııdaş Abid aga 
ile büyük oğlu, diğer çocuk· 
Jarı ve torunları oldu. Bizi 
görünce h .. mcn etrafımızı 

aldılar. Birbirine çok yakın 
evlerden gelenlerle bir an 
içinde yanımızda oldukça ka 
labalık peyda oldu. ihtiyar 
Abid ağanın sıhatını ve hat
rııu sorduk. Suallerimizin sü
ratle karşılığını veren ihtiyar 
bunun peşinden derhal ,\ev· 
let ve millet sağ olsun, üç 
evlat kaybettim-.Hrnmım ve 
akrabamdan, konumdan kom· 
şumdan birçokları gözijmüP 
önünde öldüler. Devlet ve. 
millet imdaJımıza yetişti. 
bize her işte her yerde unu· 
tulm~z iyilikler gösterdiler. 

Büyük ve derin yaramızı çabuk 
sardılnr. Şimdi görüyorsunuz 
bir evimiz var , yiyecegımız 

var elimizden tutan devleti-
' mi~ var. Vakıa dalıa bu müt 

hiş felaketin tesirleri üze
rimizde, fakat böyle sık sık 

hal ve hatır sormaya gcler sizlerı 
gördükçe çapuk teselli olu
yoruz. Bu iyilikleri de~ıl dün 
yada ahirette bile unutamı· 
yacağım. 

Bütün bu kalpten gelen 
saf ve temiz ifad~lere etra· 
fımızı çeviren büyiik !<üçük 

1 hP.rkesin ayni sözleri bilhassa 
Allah devlete millete kuvvet ' . 
versin , ismet Paşamız sağ 
olsun sözleri tekrar t~krar 

karışıyordu. 

Bir bhyük iki küçük ev

lad kaybeden Abid agaya 
hediyemizi sunduktan sonra 
diğer evleri teker teker do· 
taşmaya ba~ladık. Hepsi va
ziyetlerinden bilhassa göste
rilen misafirperverlikten çok 

ın ~ n l'JıdurLtr. S ıJ- ~k:ılan l "ile 
reislerinin çoğu daha geleli 
iki gün olduğu halde boş 
durmaktan şikayett;i. Devlet, 
millet bize bu güne kad ı r 
olmadık fodekarlığl yaptı . 
Ciılnımıza kıymak istiyen ta· 
biatin elinden bizi kut tardı. 
Bizi buralara kadar e!imizi 
sıcak sudan s:>ğuk suy(\ sok· 
turmadan, eller üzerinde ta · 
~ıyarak getirdi, yerle~tirdi, 

her şeyimizi temin e tti. Bize 
kıyan tabiate karşı 1{İriştiği

miz savaşta biz d e çalı~ahi
liriz. Bu sözler bizi heyet 
halinde çok mütehassis etti 
göğsümüzü kabarttı. Daha 
kalbinin ve vücudunun yanıkvr, 

miltetinin asil ruhile birlikte 
bitmez tükenmez 
gördük. 

.... 
eneqısını 

Geceyi lskenderunda ge· 
çirdikten sonra saba bleyin 
erkenden Kırıkhana geldik. 
Yardım komitesi mümessil

lerinin refakatinde felaketze
df' vatandaşları birer birer 
ziyarete başladık. Hepsinin 
ayrı ayrı halini hatrmı sor· 
duk. iki zayıatı olan beş nü· 
fuslıı bir ailenin evine gir· 
miştik. Bizi nasıl karşılıya· 
caklarını nereye oturtacak· 
larır.ı bilemediler. Facianın 
kısaca tafsilatını bunlardan 

da bir kerre dc!ha dinledik. 
Ji ev sahibi veyedi nüfuslu aile 

sini kaybe dıp tek başına 

kalan bir babayı dinlerken 
hepimiz ağladık. Artık fazla 
duracak taketimiz kalma· 
mıştı. Kırıkhanı terketmek 
üzere iken yardım heyetleri 
onlara para çam<&şır ve saire 
tevzii ne gidiyorlardı. Bu 
hummalı ve içten gelen mu· 
averıet ve misafirperverlik 
tezahuru dertli kalplerimizin; 
acısını diııdird!. Gönülleri
mize farahlik verdi. Biz de 
onlar gibi dev;et ve millet 

var olsun diye dip diri bir 
maneviyatla Reyhaniyeye 
doğru yollaııd•k. Tabiatin 
bin bir güzelliği içinde yol 
alırken hep onlardan arasıra 
<la Halaydan l>ahsettik. Muh
terem Re1siıniz Samih Az· 
ıniııin HatayM kurtuluşuna 

aid kıymetli hatıralarını din· 
liyerek Reylıaniyeye geldik. 

Tesadüf bizi, daha oto· 
mobilden i . ıer inınn felaket· 
zede birvatandaşla tanıştırdı. 
Hallni hatrını sorarken o 
mütemadıyen bir değil, bin 
değil m ı lyon kerre teşekkür, 
hayatımın sonuna kadar 
rniıınetdar k.ılacagım. Erzin· 
canJan itibaren bütün yol 
boyunca devlet ve milletten 
gördüğümüz yardım ve iyi
likteri ifadeden acizim. ls
keııderundanberi Ha · 
taylı kardeşlerimizin, bilhassa1 

buıada Reyhaniyelilerin bize 
karşı gösterdikleri ınisafirper 
ver !iği anlatmak kudretinde 
değilim. Oğlumu, aıınemi ve 
büyük annen1i kaybettim. 
Ailemi ve diğer çocuklarımı 
tırnaklarımlayerleri beşerek top 
rak altından çıkardım. O bü
yük felaketin tahammül olun· 
maz acılarını Hatayın şefkat 
ve muhabbet dolu bağrında 
oııun yüksek misafirperver· 
liği içinde unuttuk. 

Maarif Vekilimiz 
Hatay Maarifi hakkındaki 

intzbalarını anlatıyor 
Sayın Vekil Hatayd a vazife alan kıymet 
li maarifçilerimizden takdirle bahsedi
yor ve keıniklerine kadar Türk olan Eti 
türklerin ana dillerini büyük bir tehalük 

le öğrendiklerini m :lşahade ettiğini söylüyoı 
Geçenlerde yurd için- lerin unutturduğu yavruları-

de bir tedkik ziyaretint> çık- miz, büyük bir gayretle ilk 
mış ve bu arada Hatayı da müşkülleri yenmiş vaziyette
ziyaret etmiş olan Maar;f Ve <lirler. Kemiklerine ve ilik 
kilimiz Hasan Ali Yücel lerine kadar Türk olan Eti 
Ankaraya dönmüştür. Macırif Türklerinin çocuklarından 
Vekilimiz Aııkaraya avdetin- terekküp et~iş bu fikir, fa
~en sonra tedkikleri hakkın kat çok temız yav rulanmızın 
daki intıbalarını bjr tamim- Öğrenme hususunda yaptık
le meslek arkadaşlarına bil- lan cehti ve onların başına 
dirmiştir. Bu tamimin Ha· geçen ö2'retmenlerimizirı ver 

diQ-i emekle güzel niyeti ifti taya ait olan kısmını aynen 
alıyoruz: Hasan Ali Yücel har duyarak gfümem~k ka· 
diyor ki: bil değildir. Orada kurulan 

" Büyük bir zevkle ilk de- mülki idaremizin kültür cep 
fa ziyaret ettiğim Hatay ili hesine gösterdigi ihtimamı 
halkınııı~ bütü:ı okul talebe- ve yakın alakayı şükraııla 
s\nin ve çocuklarının göster· 
diği heyecan ve canlılığı baş· 
lıbaşına bir ifta!ar ve millı 
bir saadet mevzuu sayarım 
Muhtelif Vılayetlerden topla 
yıp Hataya verdiğimiz ilk 

öğretmenler; yıllarca Anava· 
tandan ayrı ve Türklüğün 
kültür bekçileri olarak bu
ralarda ç.tlı~mış reswi kadro· 
larımıza alınmak üzere bulu 

nan fedakar ve milliyetçi ar 
kadaşlarımız: lskenderunun 
orta okulunda, Antakyanın 

kız ve erkek liselerinde va· 

zife alan id.ue ve öğretmen 
unsurlarımız: takdire layık 
bir surette çalışmaktadırlar. 

Anadillerini , müzmin ihmal 

zikrederim. 

Bu tetkik seyahı ti neti· 
cesinde her fırsatta ifad :-!ye 
çulıştığım bir kanaatim kuv· 
vetlennıiş bulunuyor. Maa· 
rif teşkilatı aramızda derece 
farkı aranmaksızın hepimi

zirı ayni ruhta ve ayni hızda 
ça!ışmanıızla emek vermemiz· 

le mükemmell~şecektir. Vazi 
feler arasında hiçbir ehemmi 

yet farkı yoktur. Her biı i 
tam yapıldığı zamandır ki 
tam randıman alıwı bilir. El-
birliği ile v~ hep beraber 
aldığımız milli ve mukadde~ 
vazifeleri noksansız yapaca· 
ğımıza bütün yüreğimle iti· 
mad beslemekteyim. 

................ li _____ _ 

Havasına hô.kim 
olmıgan milletler 

lngiliz 
tayyareler it 

Mühim bir muvı 
fakiy~ti 

Paris 15 A, A, 
gece yarısından iki saat 
ra Majino hattının geris 
ki mevzilerinden havalı 
İngiliz tayyareleri Boht 
ya kadar gideyek salı 
üslıJriııe dönmüşlerdir, 

Harbin başlangıcınd 
ri Almanyaya yapılım eı 
yük hava baskını budur 

1680 kilometre gibi 
uzun bir· ın~safe katetti 
sonra hiçbir hasara uğrl 
dan üslerine dönen Jo 
tayyarnleri içın en büyul 
muvaffakiyettir. Tttyyar1 

müthiç bir. sovu ~a rağ'D 
blitün Almnnyayı baştan 
geçerek geri dönmüş -: 
suretle mühim bir tt>C 

muvaffakiyetle başarıJrnı 

Alman 
t aggarelerı 
İngiliı.. toprakla 
rına bomba atat 

Londra 15 A. A. "' 
giliz hava nezareti, Al 
tayyureleri lngiliz topr•~ 
üzerine ve sivil halka \1 
ba eıttığı takdirde ltı 
tayyarelerinin de derhal 
kabelc)'e geçmesine ~ 

vermiş bulunmaktadır. 
nun için mühim planl"' 
zır lanmıştır. 

Her r.e kadar lngill 
kadın ve çocuklara ~ 
bomha atmak istemenı 
İst-de, Alman tayyareleri 
taarruzu vaki olursa ıtı 

bele l!tmek mecburiyeti 
kalacaktır. 

f ngiliz tayyareleri, Al 
toprakları üzerinde ~irn 
kadar yaptığı uçuşlaria 
him fotograflar almış ve 
bardımaıı edilecek nokll 
tespit etmiş bulunmaktı• lnkiraza mahkumdırlar 

Tiirk Hava Kurumu, yl•rdumuzu aşılmaz bir kale hali
n'! getirme:k için yıllardanberi uğraşıyor. Çünkü havasına 
lıakim olmayan milletler inkıraza mahkuınduı !ar. Havamı-. 
za hakim olmak, yurdun emniyeti:ıi kati surette temin 
etmek demektir. 

l 
lar. Alman tayyarelef 
İngiliz toprakları üzeri 
aldığı bir fotografa ka 

ı lngili·der 50 fotograf alil 

A ziz yurrtdaş! 
Kurbetn bayramında keseceğin kurbanların derileriyle 

barsaklarını Hava Kurumuna vermeyi unutma! . yurdun 
dört bucağında toplanacak olan bu kurban derileriyle 
barsaklar, Hava Kurumu, Kızılay ve Çocuk Esirgeme 
kurumları arasında taksim edilir. Kurban derilerini Ha· 
va Kurumuna vermekle hem havamızın emniyetine hiz· 
met, hem, ze izde felaketin~ uğrıyan yurtdnşlara yardım 
ve hem de kimsesiz yavruların bakımına iştirak etmiş o· 
lursunuz. Bu iiç faydalı müesseseye bir anda hizmet ede· 
bilmek, şüphe yok ki ancak kurban bayramında mümkün 
olabilir. 

lurdır. 

Sulh teşebbüsle! 
devam ediyor 

Konpehag 1 5 A. A. 
Finlandiya ile Sovyetler 
liği arasındaki sulh imk 
rını aramak Üzı;::-e üç 'J 

man memuru tayycıre ile 
raya gelmişlcr<lir. BuO 
isveç. Danimarka ve Nor 

• hükumetlerile temas edr 
bu imkanları arayaca!dar" 

Gdzetelerin yazdı# 
göre, Sovyetleriıı Basab) 
işgal için geçmesinden e' ••••----------•-•! Kızılordunuıı altı ay Al' 

titrediklerini müşahade e•tik. Kayıp ruhsatname mutahassısları tarafındn11 
Her nereye gitti isek onlar· İtalya ya ihraç eylediğim b bir talime tabi tutulı11 
dan daima devlet ve millet zeytinyağlarının karşılığını ec rı lazım geldiği karıl , 
var olsun, büyi.ıklerimiz sağ nebi malları getirmek üzere vanJır, Fakat, Sovyetlt ~ 
olsun sözünü duyduk. Aziz mülga Hatay devleti kambi- şarka yaklaşmaları !-!itle 
Hatayın sayın 1darecilerine yo mürakipl~ğinden a_ldığım hiçte arzu etmediği bir 

berelerikapanmada ı<lurmakdan 
bunalan. çalışmak istiyen bu va· 
tilndaşların şalısın<la Türk 

Bu vatandaş ta yanımızda 
heyetle birlikte evleri dolaş 
maga başlaJık . Her eve gi
rip anları testili ettikçe :biz 
de teselli buluyorduk. Çün· 
kü hepsini yerleşmiş her tür 
lü istirahatleri tem:n edilmiş 
gördüle. En büyüğündt>n en 
küçüğüne kadar bütün me· 
murlarıııı halkın onlar üzeri· 

nP- muha::,bet ve şafka tic 

ve fedakar halkına bin bir r~hsatnameyı ka.ybettım:~e~· dir, Hitler Basarabya ıı1 ' 

l 
teşekkür· kur rnhsatnamenm yenısını il l . d h' b" t . bbüste 

alacağımdan eskisinin hükmü 

1 

esın e ı~ ır I eşe. 11 
O .. k k olm il dı<Yıııı ilan ederi.m. lu.nm.ıya_ ragıııı tnlyaya Hasiln Fahri z aynıa • 

Selim lllahmud ve bıraperler dırınışllr. 
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Zelzele mıntaka. 
sın da 

Yepgeııi :Şehir, Kasaba 
ve köq/er kurulacak 

Mutahassts bir fen heyeti tedkikat yap-

~ ..ık için Erzin cana gidiyor-yeni şe· 
hırlerle kasaba ve köylerin nerelere ku
rulması miinasip olacağını tespit edilecek 
Aııkarıı - Zelzele mıntaka dar zelzele mıntakasında ye 

s~ııa kurulacak yenı şehirle- ni inşalara müsaade edilmi. 
rın planlarını hazırlamak için yecektir. 

arazi i"zı:~inde ilr~.i tedkikler Teşkil edilecek komi:ıyo· 
yapma~ uzere, mutehassıslar na Nafıa Vekilimiz General 
dan murekkep hir heyet önü Ali Fuad C b · 

.. d k' h ı · · d e esoyun rıyaset muz ,. ı a ta ıçın ~ Erzin- etmesi h . .. 
cana hareket edecektir . mu temeldır. Yuksek 

.. · ınımarlar birlig~ · l l · Evvela, zdzele fela celine b . . ı, ze ze enın 
.. se eplerı \e burada alınan 

ugramış mıntaka1arda j~olo- lüzumlu tedb. 1 l . . 
··k dk'k ır er e ınşa tar· 
il te ı ı er yapılacaktır. Bu zı hakkında b" t'"d L 

dk.ki · · ır e u uazır· te ı er ıçın muhtelif ilmi ı kt d 
postalar teşkil edilecek İs-.. ' 

' taııbul Üniversitesi, Ankara 
Dil·Tarilı-Coğrafya Fakültesi 

' Yüksek z;raat Enstitüsü.Yük 
sek mühendis mektebı pro· 
fes)rlerı ilim ve elemanları 
le Nafıa Vekaleti mutahassıs 
lan bu ekiplerde vazife ala· 
caklnrdır . 

ama a ır. 

Yurd içinde 
toplanan yardım 

Felaketzedeler için yur
dun' her tarafında haftalar
danberi devam eden yardım 
faaliyeti ayni hararet ve hız 
la devam etmektedir. Yurd 
içinde vutandaşlar tarafın 

Heyetler,ze-lzelenir. ı,ebep dan nakdi yardım olarak 

YENIGON 

Kızıl ordu 
Askerler teslim ol
mayı muharebeye 
tercih ediyorlar 
Helsinki 15 A. A. -

Dünkü muharebelerde Fin-
landiyalılar 12 tank ile zırh· 
h otomobil tc.hrip etmişler -
dir. Havanın güzelliğin 
den istifade eden 400 kadar 
Rus tayyaresi dün Fin!andi
yanın birçok şehirlerin\ bom 
bardıman etmişlerdir. Ekseri 
si kadın olmak üzere ölü ve 
yaralı vardır. Maddi z:ırar 
ehemmiyet sizdir. 

Verilen haberlere göre, 
Kızılordu unsurlarından bir 
kısmı muharebe etmektense , 
teslim olmayı tercih eyle-mek 
t~dirler. Bu hareketten Kı · 
zıloı du kumandanlarının me 
sul tutulduğu bildiriliyor. 

Helsinki bombar· 
dıman edildi 
Helsinki 15 A. A. -

Sovyet tayyareleri düı1 Hel
sinkiyi bombardıman etmiş 
ve şehre 50 bomba düşmüş
tür. Ta)'areler ğOO metre, 
aşağıya kadar inerek sivil 
halka ınitralyöz ate~i açmış· 
!ardır. 4 ölü. 70 yaralı var· 
dır. 60 bina yıkılmışlır . 

lerinP tedkik edecekler ve teb'!rrü edilen paranın mik-

yeni şehirl e rin nerelerde KU· darı evvelki akşama kadar Finlandiyalı spor-
rulnrnsı Hizım geldiğini tespit 1 milyon 772 bin 705 liraya cuların ölümüne 

Fln-Rııs harbi 

~deceklerdir . Bundan sonra baliğ olmuştur. 
faaliyetin ikinci safhası başlı Bundan başka onbinler sebep oluyor 
yacak ve mühendislerle nıi- ce geyecek ve örtünecek Finlandiydnın beynelmilel 
marlur, tespit edilen bu saha- eşya ile yüzlerce ton gıda şöhretleri arasında muhak· 
~ar Ü~ ·rinde inşa edilecek ye ~~d<lesi d~. f~lak_etzedel"!r kak ki sporcular ve dünya 

nı şehır kasaba ve köylerin plaıı ıçın teberru edılınış bulun- şampiyonları kabarık bir ye-
larını ha~ırhyacaklardır .Evltriıı: maktadır. 1 kun tutar. 

iı.1şa tiplt:r~,malzemeleri _şekill~ 1 yeni zelzeleler Fakat gelen haberler bu 
rı.bu tedkıklerden sonra tespıt Zelzel<! sahasında hafif şampiyonların vatanları uğ· 
edilecek ve bu mıntakada sarsıntılar devam etmekte- runda cephede can verdikte 
ancak bu tarzdtı inşa mrcbu dir. 'Şarki Karahisar ile rini veya ağır yaralandıkla-
riyeti bir kanun mükellefi Amasy.ıda iki hafif zelzele rını bildiriyor. Nurmi gibi 
yeti haline sokulacaktır. Bu kaydedilmiştir .•. Hasar yok- sürat koşucuları, bir çok gü 
hususlar lespit edilinciye ka tur. rt'şçiler ve uilhassa kayakçı· 

lar yetiştiren F'inl..rıdiya bu 
hu5usta büyük zayiat vermek 
tedir. 

F ~lô.ketzedeler için 
Yunanıstauda bir günde toplanan yar 
dım 1 rr.ilyon 37 2 bin Drahmiyi buldu 

At.na 15 A. A . - Başve- memleketin harpta bulunmcı 
kil Metaksasın , Türk Yunan sına ve çok müşkül şartlar 
K<ırdeşliğiniıı icabı olarak içinda olmasına rağmen A· 
Anadolu felfıketzf!delerine ııauoluda vukua gelen zelze 
yardırn edilmesini is~iyen be le dolayısile açıkta kalan fela 
yaııııanıe::iııden sonra, Yuna ketzedelere ' yardım olmak 
ni~tanııı her tanıfıııda geniş üzere teberrüde bulunmağa 
mık yasta yardım hareketi karar vermiştir. 
başlamıştır. 

Gazeteler dün Atina<la açı
lan yardım listesinin bir ~ün 
lül: yekununu neşretmekle· 

dirler. Yalnız Atin:ıda bir 
gün içinde yapılaııteJerrü mil 
yon 372 bin Drakmıye baliğ 
olmuştur. Li~t .. nin başında 
Maieste Kral ile Başvekil 
Metaksas bulunmaktadır. 

Fiıılandiya Kı-
zı/haç cemiyeti 
Av adolu felaketzede 
leı ine yardım edecek 

Helsinlii 15 A·A. Fin-
Jandiya Kızıllıaç Cemiyeti 

Mısırda 

27 Alman tevkif 
' edildi 

Kakire Başvekilin em-
rile bazı Alınan tauaaları 
tevkif e<lilmiştir. 

ivluvakkaterı serbest bırakı 
lan bu Almanlar bu serbes· 
tiden Almanyaya maiumat 
gönc:!~rmek için istifadf! edi
yorlardı Evlerinde vesika 
ve silah bulunmuştur. t~vkif 
edilenlerin adedi 28 dir. 
bunların birçoğu Süveyşte 
ikamet etmekteidi. 

Son gelen haberler geçen 
kı~ mevsiminde patinajla dün 
ya sürat rekorunu kınn 

genç atlet Birger Vesen:üsün 
harp cephesinde memleketi 
uğrun can vermiş orciuğuııu 
bildirmektedir. 

Birger Veseniüs henüz pek 
meşhur olmamakla beraber 

geçen sene İsveç ve bilhassa 
Norveç sampiyonlarını grçe· 
rek emsalsiz bir rnavaf
fakiyet kazanmış ve Tunber 
den üstün oldu~ımu ispat et
mişti. 

Bu gt!nÇ atlei in ölümü bü
tün dünyada sporculuğu ile 
meşhur olan Ficlandiya için 
büyük lir kayıptır. "' 

Bundan maada 1936 Be~ 
lin olimpiyatlarında cirit fır 

tatma dünya ikinciliğini almış 
olup 1938 senesi teşrinievve· 
linde de dünya rekoruna kı · 
ran atlet Nikanen de Ladoga 
gölü şimalinde düşmanla bo 
ğuşur1<en çok ağır surette 
yaralanmıştır. Malum olduğu 
üzere Nikanen 18 teşriniev· 

Sayfa - 3 
x . .... -=-------

Belçika ve Holanda 
Acele ve fevkalade askeri 
hazırlıklııra başladılar 

Her iki men1ıeket muhtemel bir Alman 
taarruzuna kaı şı hazır bulunmak için 
tedbir aldılar ---- Holanda bir tecavüze 
uğrarsa, m\jstemlekelerini Amerikaya 
mJ hır" kacak ? - Belçikada üç sınıf 

ihtiyat daha silah altına çağırıldı 
BriAksei 15 A. A. __ ker yollamıştır. B~lçikadan 

~elkçia askeri makamatı ya
kın ve muhtemd bir lehli · 
keye karşı koym<ık için fev
kalade ve müsto.cel te :lbir -
ler almağa karar vermiştir. 
Dün s:ıbah erkenden sokak 
başlarına yıtpıştırılan beyan· 
namelerle izinli bulunan as· 
kerlerin derhal kıtalar111a il
tihakı e .Molun makta ve bü
tün nakil vasıtalarının l0üku
metin emrine verılmesi ilan 
edilmektedir. 

sonra Holandanın derhal 
harekete geçmesi, her iki 
hükumetin kuvvetle muhtemel 
bir tecavüze unruz kalacak 
larına kati bir delil sayılmak 
tadır. Belçika, Holandadan 
daha•evvel Alman tehlilre • 
kesiı;e mar~z olduğu için Ho 
landadan önce hazırlıklara 
başlamı~tır. İki hükumet her 
hangi bir taarruza karşı el· 
birliği etmeğe karar vermiş 
lerdir. 

Otomobil, kamyon, oto • Diğer taraftan henüz te · 
büs gibi motörlü vasıtala:· yid edilmiyen bir habere 
IA, hayvanlar, arabalar ve göre, Holanda hükumeti bir 
diğer nakil vasıtalan mey · istilaya uğradığı takdirde, 
danlarda toplanarak askeri .. t I k 1 · · Amerı"ka . . . mus cm e e erını 
kumandanlığının emırlerını _h .. kA t' · h" sine ter· 
. , ki d' B db' 1 ~ u um~ ının ımay~ !.:: ı /!.::! er ır . u te ıre. k d k. 
. ht l b' .. e ece tır. ı ın, mu eme ı:- t~cavuze 

karşı yapıldığı anlaşımakta 
dır . 

Belçika hükumeti, 919 
920, ve 921 doğumlu ihtiyat 
efradını ela silah altma ça -
~ırmıştır. 

Amsterdam 15 A. A. -
Belçikada :nkeri haztrlıklara 
b.-şlanması üzerine HolanJa 
hüku .neti de ordudaki mezu 
niyetleri ilga etmiş ve hu 
duda küliyetli miktarda as· 

Londra 115 A. A . - Bel· 
çika ve Holanda da alınan 
askeri tedbirler, İngiliz siyu 
si mehafilinde sükunetle kar 
şılanmıştır. lngiliz siyasi me 
hafili. Almanyanın Belçika ve 
Holandaya ani bir taarruz 
için hazırlandığına dair ema 
rel~r mevcud olmamakla be 
raber. bu iki memleketin ill· 
dığı ihtiyat tedbirlerini hak
lı görmektedirler. ------Fransanzn geni harp mal-

• 
zemesı 

En ziyade hava kuvvetlerine ehem
miyet verHiyor 

Fransız meclisinde 1940 l Bu arkamlann içinde biJ 
senesinin ilk üç aylık harp hassse hava. kuvvet.teri i~in 
bütçesi 11hazırlıuımış; c emarı ayrıl.an tah~ısat .şayönı dık· 
249 milyar franga baliğ oları kattır. Fılhakıka Fransız 

· ı ·ı k · Başvekiti Mösyö Daladye bu ta!ısısat şu şe ~ ı de ta ·sım o· .. 
1 t nokta hakkında şunları soy· unmuş ur: 

1 
. t• 

K k ı . . . 
36 

emış ıı: 

ar~ uvvet en ıçın ' . Haşlıca gayretimizi bu 
620 mılyon frank. nokta üzt:re toplanmağa mec 

Sil~hlanınak ıçın 87,287 buruz. muhasamatın ilk haf· 
mılyon Frank, donanma içirı t~larında tayyareleri~iz. v~ 
15242 milyon fraıık, hava ~ılh ;~sse a~cı tayyarecılerımız 
kuvvell~ri için 16, 139 milyon uzenndekı tefevvuk unu mey 

"f k~l l dana koymuştur. F'kkat şunu frank ıııuhtelı ve a d er b·ı· k. b h t k" t . . f k ı ıyoruz ı u usu:; a ı e· 
3,8!4 mılyon ~an .. .. rakkiler pe<k çapuk otmuş~ 

öu hesaba gore yekun 249 tur. Bugün haıen faaiıyette 
milyar on bir milyon etmek· olan tayyarelerden çok mÜ· 
tt>dir. kemmelleri gerek Alman fab 
vel 1938 df" ciriti 78,70 met rikalarından gere~se lngiliz 

f l t k t·ı d" ve Fransız fabrıkalarından reye ır a ma · sure ı e un· k kt d 
çı r.ıa a ır. 

ya rek~run~ ~ırmı_ştı . Sovyetler İngilte-
Harbın butun Fınlere za- • ' • 

ran <lokunduğu muhakkak· reyı protesto ettıler 
B. h A ı 'nde Londra 15 A. A. -tır. ıl a'>sa spor a emı S 1 . M k B" .. k 

• • 1 k 1 ovyet e<rın os ova uytı Şayanı tak<lır bır v.ır ı o an 1 • • M k. h.'kıl t' . . . d e çısı ayes ı u me ının, 
Fınlandıya bu cepheden e Finlandiya harbi halrkmda 
büyük zarar görmüştür. lngiiiz gazetelerinin neşriya· 

Nihayet 1940 olimpiyat o· tından memnun olmadığını 
yunlarının Finlandiyanın;mer bildirmiş ve bu h~susta bir 
kezi Helsinki şehrinde ya- prot~sto notasını lngiliz ha~ 
pılması da kararlaşmıştı. riciye Nazırına vermi~tir, 
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Holanda ve Be/çikada 
Askeri hazu lıklar hakkında Röyter ve 

Havas ajanslarının verdiği malumat 
Anıesterdaın lS A.A . Havas ajansı bildiriyor: Bel· 

çika ve Hohmda hudutlannda'..: tahşid edilmiş.olan Alman 
orduları, derhal harekete geçecek gibi bir vaziyet al· 
mışlarsada, bu y•mi bir 'vaziy l değiı<lir . Alınanlar ordu 
\arım esasen 24 Vt" 43 saat zarfında harekete ~eçebile · 
cek şekild~ tahşid .. eylemişlerdi. 

Binaenaleyh, Belçika ve Holanda hükumetlerinin en· 
dişeleri yersiz görülmt>ktedir. Hitler Çekoslovdkya ve 
Polonya taarruzlarını çok gizlice hazırlamıştı. Şimdi Bel· 

çıka ve Holandaya muhtemel,hir tecavüzüJaçıkça hazırhya 
cağına inanmak ınüınkürı değildir. 

Amsterdam lS A.A. -- R ')yter ajansı bildiriyor: Ho
landa ordusunda bütün mezuniyetlerin ilgası halk ara· 
smda derin bir heyecan urandırmıştır. Efkarıumumi >' e 
vaziyeti büyük bir alaka ile tt:kib eylemektedir. İngiltere 
ve Fransanın , Ho!anda ve Belçika için verdikleri ga· 
ranti \le bu iki memleketin 1stiklaliue vuku bulacak teca 
vüzü Fransa ve lngilterenin derhal önliyeceğine umumi 
kanaat vardır. 

Holanda gazeteleri, şimdilik hiçbir tehlik(" olll]adığmı 
kaydı..'derek efkarıumumiy~yi teskine çalışmaktadırldr. 
Almarı hududunda fevkalade bir siikun vardır 

400 Rus tayyaresi 
Dün Finlandiya şehirlerini merhamet-

sizce bombardım uı ettiler 

YENIGON 

Hindistanda 
Felaketzedeler için 
yardım toplanıyor 

Hindistandaki Lahor müs 
1 ümanları Reisi tarafından 
Cümhurrt.!isi .• ıize gönderdiği 
bir telgrafta, zelzele felake
ti Jolayısile Hind müslüman 
larının teessür ve taziyeleri
ni sunmuş ve felaketzedel'!
r.! yardım olmak üzere 1100 
lngiliz lirası göndermiştir. 

Bunddn başka Rangunda 
teşekkül eden yardım komi 
tesi re-isinden Cümhurrdsi · 
mize gelen telgrafta felaket 
zedeler için komiteye 2000 
İngiliz lirasının teberrü edil 
diği bıldirilmektedir. 

Hindistanın birçok şehir 
\erinde felaketzedelere yar· 
dım için teşekkül ed~n ko -
mitelere teberrüler devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan Hindistan 
hükumeti de felaketzedeler 
için 1000 çadır tebeı rü ey 
lemiştir. 

Dahiliue -Vekaleti 
Küçük memurların 

maaşlarını yükseltiyor 
Ankara- Dahiliye V t>kale 

Helsinki 15 A. A. - Bugün Fiıılandiyadaki hava mu- ti taşra teşkilatında bazı 
huebelerinin en şiddetli günü olmuştur. 400 Rus tayya- değişilclıkler yapau bir ka-
ı·esi bugün Fınlandi)1an111 muhtelif şehir ve kasabaiarını nun projesini meclise vtr· 
merhdmetsizce bombardıman etmiş ve 1000 <len fazla miştir. 
bomba atmıştır. Birçok küçük kasrıbalar harap olmuş ve Projeye göre Vekaletin 
mühim miktarda sivil ölmüştür. taşra teş1,ilatında çalışan kü-
İn giliz parlament_osu hugün toplanıyor çük memurların maaştan, di 
Loııdra ıs A. A. · lngiliz parlamentosu yarın öğle· ğer Vekaletlerde çeılışan em 

den sonra toplanacak '-:e Başvekilin nutkunu dinliye- ~allerine mütenazlr olarak 
cektir. Bu tonlantı.ia , lngiliz Harbiye Nazırı Hor Beli- arttırılmaktadır. Şimdiye 
şanın istifa sebepleri de ınt>vzuu hahis olacağı tahmin kadar 10 liradan başlıyan 
edilmektedir. nüfus katiplerinin asgari ma 

___________ IKll ... ___ ... __ ii.ılillii ___ , aş hadleri 15 liraya, Tah-

Türk- Fransız - lngiliz rirat katiplerinin asgari maaş 
Başi 1 incide 

minnetdaı· .m.,, 
Bütün Bulgar gazeteleri 

bu münasebetle Türk - Bulp,ar 
dostluğundan bahseden ya
zılarla doludır 11 

Ankara 15 (a a.) Hariciye 
Genel Sekreteri Numan Ri· 
fat Menemenci oğlu bu sa
biılhki ekspresle Sofyadan şeh· 
rimize gelmiş istar.yon<la Ha
riciye Vekili Saraç oğlu. 
Baş Yaver Ceıal ile Vekalet· 
ler erkanı, Fraı1sız, lngiliz, 
Bulgar, Romanya, Yunaııis· 
tan, Yugoslavya elçileri tara · 
f ındırn karşılanmıştır. 

1 - 25 milyon İngiliz hadleri lSden 20, nahiye 
liralık teslihat istikrazı. miidi.ırlerinin asgari maaş 

2 - 15 milyon İngiliz li· hadleri 20 den 25 liraya çı 
ralık istikraza karşılık olarak karılmaktadır. 
bu mikdar ııltın verilmesi. Projede bilhassa nüfus 

3 3,5 milyon İngiliz me.nurlarının ~ayısı adtırıl· 
liralık, tic,ıri mahiyetteki ıs- maktadır. Şımdi her 70 bin 
tikra7.dır. I nüfusa bir nüfus memuru 

isabet ederken , yeni proje 
ile 15 bin nüfusa bir nüfus 
memuru isabet eyliyecektir. 

Is raz servislerinin kar
şılığı r•al ve mühim mikdar da 
tütün olarak ödenec~ktir. 
Fransa ve İngiltere hükumet
leri her sene menıreketimizden 
10 milyon liralık incir, üzüm 
ve fındık satın almayı l!-abul 
etmişlerdir. Bu iki memleket· 
le aramızdaki Klering he
sapları da tasfiye eJileceğin· 
den ihracatta müşkülat ç~· 

kilmeyecektir. 

Kay seriye gelen 
felaketzedeler 

Kayseri 15 A. A. - Dün 
akşama kadar Kayseriye ge
lerek yerleştirilen feiaketze· 
delerin miktarı 859 dur bun 
ların her türlü istirahatleri 

Vakıflar müdürlüğünden: 
31 parça Vakıf akar pa

zarlıkla icara verileceğinden 
isteklilerin vakıflar idaresine 
U1Ürıcaatlan ilin olunur. 

Gaz 'ile ben
zin fiatları 
Hafif surette yük-

seldi 
Ankara 15 A. A. Gaz ve 

b("nzin fiatlarınm menşelerin 
de kayd<'dilen yükseltme do
layısile Ticaret Vekaleti ye· 
ni fiatları aşağıda gösterildi 
ği üzere tesbit eylemiştir. Bu 
günde::n itibaren gaz ve ben 
z:n aşağıdaki fiatlarla saltla 
cakhr 

Depo fiatları: İs•anbıılda 
çift teneke benzin 556, gaz 
498 Mersin 580, İskenderun 
515 dır. Bu fiatlara nakliye 
ve diğer mahalli resimlerin 
ilavesile satılacaktır. 

Ankara Rad-

.. 
Şoför/erin t;ı 
N ll\ 
azarı dikkatine 11 

. ı A Şub_at 9~0tan ,.itibare<s 
hukumetı sabıkaya ait elinde 

ehliyetnameler ile .~oförlük 
yapılması sureti katiyeJe 
me~nu olduğundan bu gibi 
ehlıyetname sahibi şoförlerin 
birer dilekçe ile Belediyeye 
ınÜrd~ ıat ed ı: rek ehliye t ııa· 
melerini tebdil e tmderi ilan 
olunur Belt:diy~ Reisi 

ilan 
Santıralı su ile müteharri~ 

Dörtyol elektrik inşaat 1ve 
tesisıı tı Kapalı zarf usulile 
ve 45 gün müddeti~ eksilt· 

~ 

meye konulmuştur . 
1 - Keşif bedeli (27961, 

70) liradır.İlk teminat tutarı :>Ü 

(2097) iki bin doksaıı yedi e 

lJOSa 
İugHizce neşriyata 

başladı 
Ankara Radyosu bir müd 

dettebcri başladı~ı ecnebi 
dillerle haber neşri servisle 
rine bu kerrı:! İngilizceyi de 
ilave etmiştir. ilk İngilizce 
servisi, evvelki akşam, saat 
21,15 le lngiltrenin Aııkara 
büyiik elçisinin söylediği bir 
nutukla açılmıştır. Sefir bu 
nutkunda Türk - lngiliz dost 
luğunun mesui inkişaflarından 
ba~ısetmiş ve son zelzele fe· 
laketine sözünü getirerek 
demiştir kı; 

liradır . 3il 
2 - İhale' 29, Şubat 94) gi 

rerşembe günü ~aatlSJeOört ~e 
yolBdediye encümen sa!onund ~ 
bdediye encümeni tarafındarı e 
yapılacaktır. ol 

"Türk milletinin bu bü· 
yük telakt""ti önüne geçilmf'Z 
bir cesaret ve soğuk kauhk
la önlemeğe çalıştığını tak· 
dirle görüyoruz. Bu çetin 
imtihandan da Türk milletinin 
zaferle çıkacağına katiyen 
emınım. 

Bütün halkın felaketzede· 
lere gösterdiği ulvü cc.nabe 
bizzat ~ahidim. 

Kendisi giymek için aldı· 

ğı elbiseleri felaketzedelere 
teberrü edenleri gözümle 
gördüm ,, 

Manş tünelini 
Açmak fikri gen~ 

ortaya çıkh 

Paris - Çemberlaynın söy 
!ediği rıutkun ehemmiyeti ve 
akisleri fransız matbuatının 
dikkatini çt>kmekte devam 
ediyor. 

Figaro diyor ki: 

Bu prcnsipi şimdiden ilan 
etmek ve İqgiltere İle Fran 
sanın harpte olduğu gibi sulh 
ta da müttehit kalacaklarını 
taahhüt eylemek kadar foyr 
dalı bir şey tasavvur oluna· 
maz . Böyle bir br.yanat böy 
le bir taahhüt iki bal...ımdan 
faydalıdır. Evvela düşman 

propogandasını en ziyade 
sevdiği tezl~rden mahrum 
bırak"cak ve sonra Avru· 
pa ekonomisini tekrar tan
zim etmek ve sosyal nizamı 
temin eylemek üzere s-.ğlam 

-ve geniş bir esas hazırlıyacak 
tır.,, 

Bu münasebetle Figaro ga 
zetesi, müttefik devtetler 
yüksek meclisinin gelecek 
toplantısında, sulh imza edi-

3 ~ Projeyi görmek iste·ıiy 
yenler Belediye muhaseb~ci· bi 
liğinde görebilirler. Fenrii vebu 
daire şartııaıneluinin sureti 
talep vukuunda p:>sta ile gÖ~e 
derilir. ra 

4 Talipler kanunda 
yazılı 940 ticaret odası vesi• 
kası ve sair mliteahhitlik ev• 
raklarını encümene ibraza mt-' 
burdur. 

5 İlk teminat ihalt> gfr' 
günden bir gün evvel bele' 
diye veznesine yatırılmış ol· 
ması şarttır. Milli bir banka· 
nın kefalet mektuplarıda mir 
teberdir. 

6 - Teklif mektupları ihB 
le saatinden Lir saat evvel 
eııciimen riyasetine makbu~ 
mukabilinde teslim edilme' 
lidir. Posta ile gönderilece~ 
mektuplar da ihale saatıuda 
bir saat evvel riyasete vasıb 
olması şarttır. tnf'ktupla1ve 
postaneyt! iki zarf.k'I 
lı ve mumlu olarak verile ı _, 
cektir. ve mum üzeri mühii~1 

lenecektir. llu şartlara a'f; 
kırı vaziyetle ki teklif mek ~ 
tupları kabul ~dilmez. ıı 

7 - Firma namın!\ tekJİj\'e 
mektubu göndereçt'kler, fir 1 
ma mümessillerinin sirkila 
imzasmıda göndermesi lazı~a 
dır. et 

ilan A 
i1n1 

Antakyada kain milli eıfl'bi 
laktan bulunan Kantara de' m 
ğirmeni balık avı hariç oldzı 
ğu halde icar:ı verilecekti! 
Tahmın bedeli (300} !iradı' 
Zam etmek isleyenler tah(l1ke 
bedtliııiıı yüzde 7 ,5 unu 111 e 
liye veznesine tesli edere ol 
f8,1,940 tarihine müsad ri 
perşembe günü saat 15 te ıt1 
li emlak miic.lürlüğü odu~ııı . 
açık arttırma suretıle icaf,sı 
verile-:eğiııdeıı talip olaııll~ 
rın mnkur günde defterd' 
lık milli emlak müdürlügiillke 
müracaat etmeleri lüzu01 A 
ilan olunur. te 
lir edilmez Manş denizi al k 
tından bir tüııel ac,;ılması i~\,::,.i 
hem lngilterede hem de f ı'1~a 
sacla ilk kazmanın vurula. a 
ğının b ~yan edilınc!sini te 
lif ediyor. k 
Neşriyat Mü<lütü: 
Seliıı1 Çelenk 

C.li P Mıtlbaasında basıl 


