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Mi ~ Şef,Zelzele mınt 
zede kardeş er·mizi 

a Si a feliket
ziyare ed · yorlar 

Vazifemiz,f<ı
cianın büyük
lüğü nisbetin
de mühimdir 

Zelzele mıntakasmdan 
g Jen ha1nrler, f ıcianın ne
kadar muazzam ol:!uğunu 
ve maalesef insan zayiatının 
bütün tahminleri gf'çtiğini 
göstt:'rntektedir. 

Ölü miktarınm onbinle· 
ri aştığını, yaralıların da bu 
rıisbetten çok fazlat"olduğunu 
ve açıkta kalan yuvasız, çıp 
lak, öksüz, dul yurtdaşları · 
mızın ne elim bir vaziyetle 
bizden yardım bekledikleri· 

' izahaha lüzum yoktur. 
Bu yürekler parçalıyan 

facia kurbanlarının ök~üz 
ve yelim bıraktı {ı çocuklar 
bizim evlfıtlarımız, kimsesiz 
dullar bizim kızkardeşleri -
mi:t., ihtiyar nine ve baba -
lar bizim ıınne ve babala· 

' 
rııııızdır. 

Tabiatin bu eşsiz cinaye 
ti karşısında Türk milleti 
graııiet bir kale halinde 
irkilmeden ve: soğuk kanlııı 
ğını asla kaybetmeden ye· 
rind""n oynamış, bütün insa· 
niyet harekete gelmiş, dün
yanın dört bucağında fel:i . 
ketzedt:lerin imdadına ko~ -
mak için asil bir hareket 
başla ınıştır. 

Anasını, babasını, karde· 
şiui, kocasmı, evladını, serve 
tini ve varlığını kaybe-
derek karakışııı amaıı · 
sız şiddeti altında bizden 
yardım bekliyen bu vatan 
Çocuklarına karşı vazifesinin 
buyüklük ve kudsiyetini müd 
rik asil miıletimizin göster • 
dıği civanmertliği bir kerre 
daha tebcil etmek bir borç· 
tur. 

Hükumet lrendine dü~ eıı 
' Vazıfeyi yapmış , e bütün 

vasaitile felaketzede yurtdaş 
ların ıztıralmıı dindirmek 
İçin tOldadına koşmuştur. 
Gözbebegimiı Milli Şef, fela 
ket mıntakasında fcıcia kur 
bınlannın çocuklarına yupı· 
lan Yardımı yer:nde görmek 
Ve kendini saadetine vakfetti 
ği vatandaşların e~eıninc ya-
kından iştirak etmek için do· 
)aşıyor. 

Cümhurreisimizin i~aret 
buyuıdu.p gibi, her şeyi te
lafi ('imek mümkündür. Türk 

----·--------------------/ nönü, F elô.ketze Jeler tar& .. 1 U ~ Toplanan yardıın 
Mısırda 

f J ~ ••k • t iinıtle kabarıyor lllUQll A U ran, mınne ve "cJ'/ alıiıe 2 Mısır Krnlı-
ıııı nadolu Felak~ızedele· muhabetle karşılan ··Jl /lt'f7t- ri~~ önderdiği 1500 Mısır 

Uı ı · sınc.l m so ua, teşekkül 
Ş eden yardım komisyonu me Milli ef şimdiye kadar alınan f edbir feri saisine başlamıştır. Komisyo 

'le. '3 na her taraftan teberrüler gözden geçirerek. ,qeni direktif /er verdiler yağmaktadır. iki giinde yar-
y ki · d .. • dım komitesine gelen teber· arahJcırın na ıne evam ediliyor- Yetim kalan ıninimınıle- rüler 3 bin Mısır lirası 
rin himayesi ve yetiştirilmesi için tedbirler alındı - Beyneln1i- 111 geçmiştir. Mısır hüku-

• lel çocuk e.~irgeme kurumunu b:r n1Üracaatı m~ti de yardım komisyonu· 
T b b • na nakdi yardımda bulUDa· 1.stan lllun para gardımı iki yüz otuz zn, cak ve felaketzedeler için 

Mersinin yı·rmı· beş b1·.n 11·rag"' balı·g"' oldu ilaç ve malzeme gönderecek 

Şark Vilayetlerimizde 
ikinci bir tetkik seyahatine 
çıkmış olan Milıi Şefimiz 1 -
nönü, Diyarbakırdan Elazi -
ğa vı· oradan Ma. dir a ka
dar giderek tetkikatfa buiun 
mu~ ve Er~ani bakır made
nimJe ocağın faaliyeti hakkın 
da tetkikatta bulunduktan 
sonra Çetinkaya yolile fela· 
ket mm takas· na hareket bu
yurmuş ve Erzincan istAsyo· 
nuna varmışlardır. 

Milli Şefimiz, müthiş bir 
sovuğa rağmen. felaket mm 
takasında, açıkta kalan yurt 
daşların iskanı ve iaşesi işi· 
le bizzat alakadar olmakın 
ve .ılınan tedbirleri gözden 
geçirerek yeni direktifler 
vernıP.kted iri er. 

Cümhurreis:mizin zelzele 
mm takasındaki tedkiklı:-ri 
akkında ajansan verdiği ha
bı!rleı i aşağıya koyuyoruz: 

Ankara 2 A.A. - Milli 
Şef dün Turhala varmış ve 
orııdan da otomobilleTokata 
gitmiştir. Cümhurreisimiz 
bütün Toıeat halkı tarafından 
muhabbet ve şükran hisleri· 
le karşılanmışlardır. 

lnönü, zelzel,..deıı harab 
olan binaları tedkik etmiş 
buraıtaıı 70 kilometre uzak 
ta Niksara otomobille gide 

rek felaketzedeleri ziyaret 
eylemiş: şimdiye kadar alı
nanı:uı tedbirleri tedkik bu
yurmuşlardır Burada alın

ması icabeden yardım ve 
korunwa tedbirleri hakkın-

çevirir, fakat kaybettiğimiz 
sayısız yurtdaşların arısını 

bize hiçbir şey unuttura .1az. 
Tamam~n halkın mala ve 

halk devleti olan Cümhuri • 
yet hükumeti, hiç şüphe yok . 

da ;ılakadarlara direktifler 
vere:ı Milli Ş~f tekrar Turha 
la dönmüş ve oradan Am:ıs 
yaya hareket eylemiştir.Cüm
hurreisimizi hamil olan tren 
saat 24 te Amasyaya var
mış bu'unuyordu. 

U. tir. Bu hususta Türkiyenin 
Teberrüler devam etmek Ankara büyük elçisi vasıta- ... 

te ve ayrıca yiyecek ve geye sile. en müstacel ihıiyaçlar 
cek eşyası da toplanmak tadır sorulmuştur. 

Aakarct 2 A.A. Feıa- İ ak 1 isinin ziyareti 

l;;tanbul 2 A.A. - Fela
ketzedeler ıçın lstanbul<la 
toplanmakla oları tebl!rrüler 
muntazam bir şekilde devam 
etmektedir. Bu teberrüler 
dün akşama kadar 230 bi:ı 
liraya baliğ olmuş bulunuyor 
du. 

Mersin 2 A.A.- Fela· 
ketzedeıerP. yapılan teberrü 
miktara 25 bin lirayı bulmak 
tac.lır. 

ket mıntakasmdan buraya 
37 yaralı gelmiştir. Ankarn 
g .mnc.la milli yardım ko :aite 
si namına karşılanarak izaz 
edilen yar.tlıl ml rn bir kıs· 
mı lstanbula gönderilmiş, bir 
k1~111 dl A kM~l nün 111 ~ 
hastanesine yatırılmıştır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
zelzele felaketi neticesinde 
öksüz kalan b , yaşından 
aşağı miniminiler için çocuk 
sarayında 200 kişilik bir yer 
ayırmışlır. Getirilecek mini 

Sorıu 4 ııcüdc 

Yeni bir ô.f et 
Bir çok nehirler taştı 

19 Vatandaş suların cereyanile boğul
dular - K1zılay derh~lyardıma koştu 

Ankara 2 A. A. - Dün köylerin insan ve hayvanları 
yağan şidde!li yağmurlar 1z- yüksek yerlere nakledilmiş· 
mit ve Mustafa Kemalpaşa lerdir· Sakatya ııehriııin pat 
kazalarında mühim zararlar lak vererek yeni bir faiake-
yapmışhr. N<-lıirlt>r taşmış te sebep olmaması için sed-
ve bir çok köylnle bazı ka· !erin 1ahkimine çalışılmaktadir. 
sttbaları ı-ular basmıştır. Di- Sakarya, tabii SC'viıesiııden 
ğer taraftan Sakarya nehri altı metre fazla yükselmiştir.ln
de taşmış ve civar köyleri san zayiatı yoktur,fakat maddi 
su altında bırakmıştır. Ya· zarar büyüktür. 
kın Vilayeılerden imJ.td he- Bursa civarındaki 
yetleri su basan mıntakalar- seylanda 19 kişi boğul 
da kurtarm:ı ameliyesint: de muştur. Kızılay açıkla ka
vam ".!tmektedir. Seylap fe. lan vataııdaş\ara ilk yardım 
laketir:iıı mlihim tahribat yap olmak üzere 15 bin lira gön 
lığı zannolun maktadır. derm iştir. 
Adapazarımn merkez köy S ------ 'k 

lerinden bazılara su altında ayın ho1.4 z-
kalmış, bu köylerin mezru· 
atı büyük zararlara uğramış· mıza 
tır. Adapazarı Kasabasının Elektrik idarE-sinden: 
iki mahallesi de su aJtıncla 
dır. 

Santralımızdaki grup'ar
da biri esuh tamirata ibti-

1 Ankara 2 A. A. - Irak 
Elçisi bugün ~l!riciye Veki· 
timiz Şükrii Saracoğ!unu zi· 
yare\ ederek, Zelzele feıake 
tinden dolayı hükumetin in 
te~ssür ve taziyelerini bildir 
miş ve İtak hükumetinin 12 
bin liralık yardımı ile Irak 
Kızı1aymm 151}0 liralık te -
berrüde bulunduklarmı söy· 
lem iştir. 

Gazetemiz 
Tekrar gündelik ola
rak intiş ır edecek 

Pazar günkü sayımızda 
gc.zelemiziıı bazı mali Vi! ik
tisadi sebepler doıayısiy)e 
muvakkaten haftada iki defa 
intişar edeceğini bilJirmi~tik. 
Muvakkat bir zaman için tat· 
bik etmE-~ mecburiyetinde 
kaldığıtrıız bu usul, bilhassa 
kağıd bul.raıım~•n ve harp 
dolayısiyJe ve gazetelerin 
hayat maddesi Glan kağıdın 
t ·darıkinc.I~ çektiğimiz müş
külatt~n ileri gelmt•kıe idi. 
Fakat yaptığımız bir teşeb· 
büslc yakınd 1 kağıd temiııine 
ınuvcAffakoh1uş bulunuyoruz. 
Bi ı a •naleyh,gazt temiz tekrıır 
eskisi gibi haftada altı defa 
i 1li~are dt-vam edecek ve 
iki !'ayfa lıalind" çıkacnictar. 
Okuyucularımızla b--raber 
biz de bundan memnun ol· 
duk. 

diğ~r iki grupun temin ede· 
ceği enerji şehrin ihıiyaca· 
tını karşılıyamıyacak dere• 
cededir. 

Bu sebepten tamir11tın İn· 
tacına kadar g"celeri bir 
klsım abon .. mize cereyan ve• 
rilemi)eceğiııi sayın abone-
lerimize bildiririz . 
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Sayfa - 2 

[ 1 A4 ;g !U - =. 
Amuk bataklıklar1n1.n ku 

rutulması için 
Hiikumet önümüzdeki seneye3milyonİs
kenderun limanı için de beş milyon lira 

tahsisat koydu 
Amuk bataklıklarının ku çalışılacaktır. 

rutulması için bir fen heye
tinin tedkikat yapmakta ol· 
duğunu ve Amuk ovasını 
asırlardanberi kasup kavuı 
ran bu ölüm kaynağının ilk 

baahrdan itibaren kurutulma:ıı 
na hükumetçe karar verildi 
ğini yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, 
Nafıa Vekaleti ilk sene için 
bu kurutma ameliyesint: sar

fedilmek üzere 3 milyon li 
ralık tahsisat kabul etmiş
tir. Kurutma işine ilk ba
harda başlanacak ve en kı· 
sa bir zamanda bitirilmesine 

Şehrimizde 
Teberru edilen eş 

yalar 
Felaketzedelere bir taraf 

tan para yardımı devam eder 
, ken, diğer taraf tan da yiye

cek, geyecek ve örtünecek 
f yardımı da yapılmaktadır, 

Parti binasında bu eşya· 
ldr için bir oda tahsis e· 
dilmiş ve halk tarafından 
getirilen eşyaların tasnifine 

. başlanmıştır. Bu _aradcl kadın 

1 
erkek ve çocuk elbiseleri, 
mantolar, paltolar, yün ka
zak, yün fanela, iç çamaşır· 
ları ve fanilalar, yorgan,yas
tık zeytinyağı da vardır. 

Şimdiye kadar toplanan 
geyecek eşya 400 parçayı 

bulmuştur. Bunlar derhal 
balyalar '!halinde ambalaj 

(yaptırılarak ilk parti olmak 
üzere bugün sevlcrdilecek

~tir. 

Hataya refah ve saadet 
sıhhat ve iktisadi varlık ge 
tirecek olan bu kararından 
dolayı cümhuriyet hükumeti
mize Hataylılar ve bilhassa 
Amuklular namına şükran 

ve minnetlerimizi sunarız. 

Diğer taraftan lskende· 
run limanı·1ın da ınşasına 

esas itibarile karar verilmiş 

ve bunun için de 5 milyon 
lira tahsisat konulmuştur. 

Ön~müzdt·ki yazda inşa
ata başlanması için de ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Hatay İş Arıo
nim Şirketi 
Mühiın miktarda 
eşya teberrü etti 

Hatay İş Anonim şirketi 
idare meclisi, zelzele felake 
ti dolayısile açıkta kalan va 
tand -1şlara bez, basma, şeker 
gibi mevcut eşyasından mü· 
him bir kısmını teberrü ey· 
lemiş ve bu kararmı yardım 
komitesine bıldirmiştir. 

İbrahim Ethemin 
teberruu 

lbrahim Ethem Mümir.oğ 
lu ikiyüz lira para teberruun 
dan başka Hatay İş Anonim 
ş\rketinde malik olduğu iki 
hisse senedinden birini felaket 
zedelere teberru eylemiştir. 

Bu hisse senedinin asli kıy· 

YENIGON 
= .zzı 

Meclisreisimiz 
143.2 lira teberr~lı 

etti 
Büyük Millet Meclisi Rei

si Abdülhalik Renda ile re
fikası felaketzedeler için 
1432 lira teberrü etmişler -
dir. 

Ecnebi sefirlerin 
yardımı 

Ankara - Fransanın Anka 
ra büyük elçisi Bay M~sigli 
felaketzedelere 200lirıı teber 
rü etmiştir. İsviçre sefr·i de 
de 100 lir;ılık yardımını mil 
li yardım komitesi emrme 
vermiştir. 

Zonguldağın te
berriiü 

Zonguldak vilayetimiz, 
felaketzedeler içi,ı ilk yar -
dım olmak üzere 35 bin li· 
ra göndermişti. Son verilen 
haLerlere göre, Zonguldak 
Vilayeti yardım miktarını 
60 bin liraya çıkarmış ve 
bu parayı 1\1illi yardım komi 
tesi emrine vermiştir. 

Diğer Vilayetlerde 
lzmirde yardım toplama 

işi süratle inkişaf etmektedir. 
Şimdiye kadar toplanarı pa· 
ralar 20 bin lirayı geçmiş -
tir. Ayrıca giyecek ve yiye
cek eşyası toplanmaktadır. 

Gaziantep vilayeti mer • 
kez kazası 6567 liralık ilk · 
yardımını Milli yardım Ko
mitesine telgrafla göndermiş· 
tir. 

Konya tiiccarları arnların 
da akdettikleri bir toplantı . 
da 10 bin lira toplıyarak 
ilk yardım olmak üzere Kı· 
'Zllaya göndermişlerdir. 

Diğer Vilayetlerimizt;J e 
de büyük bir faaliyet vardır. 

Her tarafta pıra 'ı/e ayniyat 
olarak mühim miktarda yar· 
dım toplanmaktadır. 

Don ve gömlek 
dikilecek Kunduracılarımtzın Mısır kralı 

h · t• 1500 Mısır lirası 

meti beş yüz liradır. 

Şehrimizdeki milli yardım amıye ı 
komitesi, vatanda~ların te· teberrü etti 
berru etmekte oldukları bez Şehrimizdeki kundu :acı · Mısu krah Faruk, Ana· 

lar, kendi aralarında topla . dolu feıa· ketzedeler"ı 
: )erden don ve gömlek dikil- ne yar-dıkları 100 çift yeni avak dım olmak üzere kendi na· 

mes\ için tedbirler almıştır. ı kabıyı Milli Yardım Komite- mına 1000 Mısı:- lirasını yar 
Teberru edilen ~bezler, üç d sine teslim etmişlerdir. Her ım komitesi emrine gön· 

ı boy üzerinden don ve göm- d k k dermiştir. Kral Farı1k bun . 
lek dikilmek üzere evlere şey e yü se hamiyetlerini 

gösteren kunduracı esnafımı dan başka ayrıca 500 Mısır 
dağıtılacaktır. Bayanlarımız lirasını da Kızılaya tu"berru" 
b h 1 • • • l zın bu hareketini takdirle u ayır ı ışı memnunıyet e etmiştir. 
yapacaklarını komiteye bildir kar.şılarız. İ 
mişlerdir. Mevlud kıraat ranlıların yardımı 

Komite bu günden itiba olunacaık lran Kızılarslan cemiyeti, 
ren faaliyete geçecek iç ça- Anadolu felaketzedelerine 
maşırları en kısa bir zaman Nafıa Müdürü M~met Ali 5Q bin lira teberrü t:tmiştir. 
da felaket mıntakasırıa gönde Onatın kaim p e d e r i Iraktan gelen yar· 
rilecektir. merhum Ömer Pörneğin ru dım 

Köylerde hu için önümüzdeki cu.na Irak hükum~ti felaketze· 

Diğer tarcsftan köylerde günü namazdan sonra ulu delere 12 bin liralık bir yar· 
büyük bir faalitet başlamış- camide mevludu nebevi kıra dım göndermiştir. Ayrıca 

M 
· d 1 ·ı nt olunacag~ ıııdan sayın hal- İrak Hilaliahmer cemiy'!tı' 

tır. ~vsım o ayısı.e ce- kımızın teşrifleri rica olu· de İraklılar arasında bir yar 
binde parası bulunmıyan bir- nur. dım defteri açmış bulunmak 

çok köylüler, bulgur, zeytin ••---··-------ı tadır. yağı, mercimek, incir. pekmez 1-

: gibi yiyecek zalıi°relerinden 
bir kısmını feJaketzt-de kar· 
<leşlerine teberru etmekte
dirler. 

Lübnan da 
Kayıp tastikname 

J! ' 22J -

Felaketzedelere 
listesi 

teberrü 

11 L. K. 

Valimiz Ş. Sökmensüer 100 
Eşleri namına 30 
Kızı Emel Sökmensüer 40 

" Sanaç " 40 
,, Kuman ,, 40 

Ras ım Adalı 2000 

Şaya Kebudi 2000 
Ali Hoca ve Osman Hacı 
Mıstık 600 
İbrahim Tuhani 400 
Hanna Sultanım 200 
İlyas Sayığ 200 

Reşid Kuseyri 250 

Beled(qe 
Reis ve memurlarınk11 

teberrüü 
Belediye reisi ile encü· 

men azaları ve memurlarının 
350 lira teberrü ettiklerini 
evvelce haber vermiştik. 
Memurlar yeniden l O lira da· 
ha toplıyarak teberru listele· 
rini 360 liraya iblağ dmiş
lerdir. Teberrüde bulunan 
hamiyetli Belediye memurla· 
rının listesini aşa~ıya koyu· 
yoruz: 

Mustafa " 2 nci defa 450 

Mehmed Adalı :' 450 Reis Sadık Müftü 1iio 
Edhem Civelek 150 " Hüsnü Şemsettin 25 
Hüsnü Melek ,, 125 Doktor Mesrür Hatay 20 
Bekir ,, ,, 95 Faik Balcı 15 
Mustafa Çelenk 100 Ömer Türkmen '.l() 

Murad Çelenk ,, 100 İhsan Cevad 15 
Abdullah Ş.zade" 475 Hüsnü Miski 15 
Selim Mahmud ,, 95 Ahmed Hani 15 

Abdurrahman Saka,, 85 Karpis 10 
Ahmed Duhhani ,, 50 Tahsi\dar Mehın<'d 10 
Edhem Mümin nakden 200 Ebe Fatma 5 
Sıtkı Aselci 200 Hampar 5 
Hacı Yusuf lskif 300 Lami Halef 5 
Şekip Nakip 1000 Cemil Urdu 5 
Vedi Akar 100 Mehmet Kunt 5 
Abdülkadir Masdreci 50 Tahsildar Halit 5 
Hanna Kebariti 25 Şahap Balcı 5 
Ömer Dühani 50 Şükrü Balcı 1 O 
Emin·Murtaza2 ııci defa 50 Necip İpek 2 
Keresteci Şükrü ,, 50 Münür Peter 2 
Lise talebeleri nC\mına 51,GS .Şefik Yıırtman 2 
Cemil Özgen 10 15 Abdülkadir İmam 2 
İstihbwrdt Şefi Cemil 1 ' Halef Sefer ' 5 
Necdet Altınonat 5 Cemil Hacer 5 
Ja 1darma Şefi 2 Corç Şemmaa 1 5 
23 temmuz İlkokulu 13,38 Mustafa Müftü 5 
Gündüz sjnemasıııın bir gün Ali Atahan 5 
lük hasılatı Ti 32 Mahmud Halef 5 • 

' I 
Hacı Osman Esmerli 10 Mustafa Işık 5 
Mustafa Esmerli 4 Ali Hey 5 
Abdürrahman Kunt 5 Ömt:r Şen 12 
Eskici Mahmud 2 Odacı Osman ı 
Mehmed Bahadırlı 1 O Yusuf Kemal ı 
Eşi Hadice Bahadırlı 5 Sami 1 
T erıi Nuri yanındaki kal· Ali ı 
falar 6,30 Şoför Ali 1 
Osmaniye semtocağı aza · 1 Ali Civelek 1 
!arı 48 Mehme,l Tosyalı 1 
Belediye memurları na.10 Bekçi Mehmed ı 
Mustafa Rasılı 5 Y eklin 360 
Ulus oku!u talebeleri 12,13 Vaz"' Tarda 
BP.kir Koçak 5 l\ı. ~ U~ 1 

Subuhiyeli Süleyman an.5 
Ömer Demirbüken 5 
Yenigün mürettibi Ihsan 2 
Bayan Karabay,Nedime, Rem· 
ziye ve Vecihe tarafından 
toplanan 59 66 

' 
" ,, " 67,13 
" " .• 116,2,'.) 

!~san Melek ''ası ta si y,le 

toplanan 43 
Hamid Urfalı kahvesinde 
bir ayva müzayedesi 185 
Ankara kahvesiııdf! bir por· 
takal müzayedesi 231,25 
Şefik Sabuni vasıtasiyle top· 
lanan İaneler 164 
Nikola Azar 50 
Ali Numani 50 
Cemil Bereket 50 
Aleksi Abdülhak 50 
Belediye memurları ııa .360 

Yapılan yardımlar 
lskenderunda felaketzede· 

lere yapılan para yardımı 
iki bin lirayı asmıştır. Bunda' 
başka her gün İskenderun" 
<lan felaket mıntakasırıa iki 
bin beş yüz ekmek <TÖnde· o 

rilmektedir. Toplanan yiye" 
cek maddeleri ile geyecek 
ve ·örtünecek eşya da denk• 
ler halinde dün trenle göll" 
derilmiştir. 

Reyhaniyede para yardı· 
mından başka köylnden mü· 
him mikdarda buğday ve 
bulgur teberrü edilmiştir. 
Bunlar merkezlerde toplan• 
makta olup yakında felaket 
mm takasına gönderilmek 
üzere lskenderuna sevkedi• 
lecektir. 

Teberru edilen bu yiye
cek maddeleri, merkezler
de toplanmaktadır Bunlar da 
yakında felaket mıntakasına 
•evkcdilecektir. 

1334 senesinde Antakya 
Rüşdiyesinôen ( ı:\bdü!münaf) 
namile almış olduğum taı.tik

nameyi kaybettim. Yeninini 
alacağım dan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Lübnan zenginleri arrıla· 
rmda yaptıkları bir toplantı· 
da, Anadolu felaketzedeleri
rine yardım edilmesi ıçın 
kararlar .ıtlmış ve halktan ia 1 Bugünkü yekun 

ne toplanmasına başlanmış - 1 E Ik" k A 

11266,20 

1721,92 

Kırıkhan ve Yayladağı 
kazalariyle nahiyelerde de 
teberrüler devam etmekte" 
dir. Bunların listelerin\ eli'" 
mize geçer gt>çmt-z pt'yer P 

t B 
. . .. h. b" 

1 
vve ı ye un 

ır. A u ıanenın mu ı.m .ır 

yekun tutacağı tabının edıl· a U ~ y kA 
mektedir. mumı e un 13348.12 Münip Ural neşrcdeı:ejiı. 
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•• 
l 

ınH1 

~ncü· 
rının 

erini 
iş tik. 
•ada· 
~tele· 
tmiş

unan 

lurla· 
~oyu· 

15 
15 
15 
o 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
2 
2 
2 
2 
5 
5 

15 
5 
5 
5• 

I 

5 
5 

12 
1 
ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

60 

ar 
zede· 
rdımı 

unda' 
run· 

iki 
önde· 
yıye· 

ecek 
denk· 
göll" 

ardı· 
n mü• 

ve 
iştir. 

plan'" 
lak et 
ilm~k 
kedi• 

" " 
it it 

" " 
it " 
" " 
" it 

" " \Oduncu çarşısı 

" it 

" " 
it it 

" " 

3 
3 

•3 
3 
3 
3 
3 
:~ 

5 
5 
5 
5 
s 

138 1 
138-2 
138- 3 

" 81- 1 
81- 2,3 
81-4 

4 
134- 1 
134 2 
134 - 4 
134 - 5 
634-4 
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Şam - Fransız ukni 
kumandanlığı harbin iptida· 
smdan beri devam etmekte 
olan ve eşhasa ait bulunan 
ctomobil müsaderesinin sona 
erdiğini bundan sonra yeni 
bir ihtiyaç olmazsa yeniden 
çıkarılacak otomobillerin mu 
sadere olunmıyacağıııı ilı\n 
etmiştir. 
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Papa Posta nakligai munakasası ı.; 
Ve son ziyaretinin Hatay P. T. T. Müdürlüğünden : Mü 

akisleri Antakya -Süveydye hapis veya oderece de ce ı 
Paris- Fransız matbuatı arasında yı icap ettirect'k birfül JI -5 

l ngiltere hükiimeti 
i!2 Milyon tıskeri daha silah 

P it l h .. k.. d mahkum bulunmadıklarına apaoırı ayan u um ar- Antakya ile Süveydiye 
l t 

v , • tl Jerecei iktid:ır;:ırın l ; t, n ı Şl arına yap ıgt zıyare e meş- posta merkezi arasında lıaf· 
v 1 I kt d olunur takımdan olduklarma gu o ma a ır · tada üç defa gidip gı·lmek 

P .. · p · · ir vesikalar göstermeleri o otı arızyen gdZetesı, şartile posta nakliyatı sürü · ı 
yazar olmayanlarında noteru 

'
.bu ziy ıretin · Avrup1 nın cülü_!ü 21,12,939 tarihinde 

·· musaddak bir vekaletn~ııı istikbali11de iyi neticeler do· açık eksiltmeye konmuştur. ile okur yazar bir(•r ve~ altına alıyor 
19 yaş,ndan 23 yaşına kadar bütün 

ğurabilece-k tarihi ve fevka· Eksiltme 5,1,940 tarihine bulundurmaları lazımdır. p 
iade mühim hir hadise oldu· müsadif cuma günü saat 15 k k ~ 

zarlığa iştira etme ve,ş• g.,, unu yazıyor ve diyor ki: te posta ve telgraf müdüri - k 1 rı 
nameyi görme ,isteyen e Papalık ile İtalya devleti yeti binasında yapılacaktır. yukarda yazılı Vt'saik ve ıJ1 

İngilizler asker olacak 
Londra 2 (a a.) - Kral tarafından neşrolunan bir 

emirname ile bu aydan itibaren 19 yaşından 28 yaşına 

kadar olan biitün lngilizl~rin silah altına alınacağı bildi
rilmektedir. Tedrici surette ve nihayet üç ay zarfında 

arasındaki bu yakınlığı Papa Mutaahit kati teminattan ·:baş vakkat teminatlarile birlik! 
12 nci Pi hazırlamıştı. Latran ka arttırma. eksiltme ve iha 

· her gün saat 8 den 12 j 
muahedesiyle barışmış o1an le kanunun ( 17 inci madde kadar ve 13,5 den 17,5 ğ 
Vatikan ve İtalya, şimdi dün· sindeki esaslar dairesinde ) kadar posta ve telgraf mü 

[ silah altına a.!ınacak olan bu dokuz kura askerin mikda
rı 2 milyona baliğ olmaktadır. Bıına daha evv~lce silah 
altına alınmış olan efrad dahi ilave edilince, lngiliz Ana
vatan ordusunun mevcudu 3 buçuk milyona baliğ ola· 
caktır ki, bu mikdara tabiatiyle dominyonlardan gel~n 

yaya barbarlığı hakim kılmak 500 yüz liralık bir kefalet te riyetinde müteşekkil komisy 
isteyen fena kuvvetlere karşı verecektir. Aylık muhammen na müracaat etmeleri ili 
~arp medeniyetini ve Hırıstiyan bedel 20 lira ve muvakkat olunur. 
lığı korumak için birleşiyor1ar . teminat 18 liradır. lsteklile· 
İşte büyük bir siyaset adamı rin iyi huy sahibi oldukla -
olan 12 nci Pi bu tehlikeyi rına namus ve haysiyete do· askerle oralarda bulunan askerler dahil değildir. 

Firılandigalıların geni 
muvaf f akigeti 

Ruslar 40 kilometre geri çekildiler 
Hehinki 2 A. A. - Finlandiya tebliğine göre, Finlan 

diyalılar yeniden mühim muvaffakiyetler kazanmışlardır. 
50 kilomt:tre derinliğinde perişan b" r bir halde rücat et· 
mekte olan Rus orduları, Finla.1diyalılar tarafından takip 
edilmektedir. Birçok ağır ve havan topıarile 50 otoma -
bil ve çok miktarda silah, Fınlandiyahların eline geçmiş, 
üç Rus tayyaresi düşürülmüştür . 
lsveçten Finlandiyaya gönüllü kafilel~ri akın halinde git

mektedir. Mütea1<ip haftalar içinde yeni gönüllü grnpları 
gidecektir. Fans.ız1ar top ve İngilizler_ ·tayyare vermek 
suretile Finlandıyaya yardım etmektedırler. 

Rus tebliğine göre vaziyet 
Moskova 2 A. A. - So •ıyet tebliğine göre, 

ya cephesinde kayde dağP.r bir şey olmamış 
tayyare!eri ınuvavaffakiy~tli uçuşlar yaparak, 2 
tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Finlandi· 
ve Rus 
düşman 

36 saat s "iren hücum akim kaldı 
Helsinki 2 A. A. - Geç vakit neşredilen bir Finl~r.· 

diya tebliğine göre, Sovyetlerin 200 bini ki~~ ile ve şıd
detli bir topçu ateşinden sonra yaptıkları ~ucum 36 sa· 

uzun zamandanbt!rİ görmüştü 
Bugünkü ltalya devlet adam· 
ıarı ayı1i terlikeyi görmüş 
ve dolayısiyle ispanyada bol
şevikli~e karşı koymuştur. Yi· 
ne bugün Stalinin Finlandi
yaya yürüdüğü günden itiba· 
ren ltalya Avrupanın bolşe· 
vikleşmesine karşı kati vaziyet 
almış bulunuyor. 

Rusya Nlmanyadan 
mutahassıs jstiyor 

Morkova 3 A.A.- Sov· 
yet Rusyanın ~lmanyadan200 
bin mutahassıs ist ~diği ha
ber verilmektedir. Bu muta 
hassıslar bol pera alacak ve 
tam salahiyetle çalışacaklar-

dır. Fa.kat Alnıaılyanm bu
günkü şerait i~inde Rusyaya 
bu kadar çok mutahassis gön 
dereceği şüpheli görünmek· 
tedir. 

ilan 
. at devam etmiş, fakat bu hücumların hepsı trlrd olun • 

muştur. Bu muharebel.!rdt! Finlandiyalılar bir karış top · 
'rak hile. terketmemişlerdir. Bazı mıntakalarda soğuk sıfır· 

k d d · Reyhaniye hakimliğindt>n: dan nşağı 40 dereceye a ar üşmuştür. 
. f r . Reyhaniyerıin uzun Keli in giliz tayyarelerinin aa ıyetı köyünden Muharrem oğlu 

Londra 2 A. A. - Küçük Alman vapurları, mükem~. Şıhlı Süleyman Alkaya tara 
melen sitr edilmiş bir vaziyette ,,\arak Helikoland adası.' fmdan Halebin Farafıra ma· 
açıklarındaki lngiliz tayyareleri~in_ harekat~nı ve uçuşları· hallesinde oturan ölü Ket-
nı telsizle Alman karargahına bıldırmektedırler. hude Emin ağa varisi karı· 

İngiliz tayyareleri, bu mm takada Almanların •hareki- sı ve kücük oğla Mehmet 
tırıı tarassut ve Alman tayyarelerinin mıknatisli mayın Hamişin validesi Rüstem ağa 
dökmesine mani olmak için tarassut vazifesini görmek· kızı Ayşe aleyhine Reyha· 
tedir. Bitaraf gemilerden ayır edilmesi çok müşkül olan niye Asliye Hukuk mahkeme 
bu Alman gemilerini bombalamak için 260 İngiliz tayya· sine açtığı 16,10,939 tarihli 
resi iki günuenberi mütemadi ~urette havada kalmışlardır. 1 dava arzuhalinde: Reyhani· 

yenin uzun keli köyünde va 
in önü F el ô.ketzedel er tarafın- ki ve kadastr0nun 2 num~-

' rasıııda müdJealaleyh ayşenın 
dan ŞÜkrnJa karşı/andı murisi Emin ağa namında 

k . k T" k kayıtlı arazinin kısmen baba Başı 1 incide çocu esırS(enıe urumu, rr d . "k l k d 
. · .. sın C\n ıntı a ve ısmen e çocuk esırgeme kurumuna mu d".,, d t l •miniler derhal burnya yerleş • • tirilecektir. 5 ıle 12 yaş 

arasındaki çocuklar içi11 de 
tedbirler alınmaktadır . 500 
mini mininin Adana ve ha
valisinde yerleştiril •nl!sı te
min edilmiştir. Ayı ıca Mer-
sin ve Adanada1ci c.ileler,fe· 

laketzede çocuklar J n ev-

racaat ederek, kurumun fe. ıger verese en sa m a -
r ketten duyduğu teessürü bil· mak snretile mülkü iken ken 
d~ · · b. d I dişinin siyasi suç tat kaçak ırmış ve ne gı ı yar ım ar 
da bulunulmasının faydalı 0 olarakTürkiyede bulunmasında 
lcacağını sormuştur. bilistifade Fransızlar tarafın 

Y d h t f d dan yapılan kadastroda ur un er ara m a dd . h" . . E . 
f 1-k t d ı · · d t mü eıaley m murısı mın e a e ze e er ıçın yar ım e d · · 
b ··ı · d t kt d' kendi namına kay ettırmış erru erı evaın e me e ır. . K · 
Akh. t b .. 1. t . 3500 ıse de Fransız Ho - omı-

ısarın e erru ıs esı . . . 
ladlık almak için müracaat- ı· r . . t b .. ı· serlığınm 3339 numaralı kd 

ıraya v~ zmırın e erru ıs- . . .. 
1 

H 
tarda bulunmuşlardır. . d 28· b" 1. b I'" rarnamesı ıle mu ga atay tesı e ın ıraya a ıg . . 

Cenevredeki beynelmilel 1 t devletınm 30, Mart, 939 ta-
o muş ur. "h" d k b l t".. k •••11!1--..,--.~ _. .. ____________ • i r~ ın e a u et ıgı anun-

r A l V e • • da Verilmiş Olan• kak Vt: Se• ıJan arıniZl ~ enıgune tahiyetini istimal etmek sure 
ti1e müddetinde dava açmış 
ol u un an~ 

• • 
verınız 

kunur cürüm ve bahusus ağır 
hapis vt:ya o derecede ceza 
yı irap ettirecek bir fiil ile 
mahkum bulunmadıklarına 
ve derecei iktidarlarına iti· 
mad olunur takımdan olduk 
larına dair vesikalar göster
meleri, okur yazar olmıyan· 
ların da noterden musaddak 
bir vekaletname ile okur ya 
zar birer vekil bulundurma 
ları lazımdır. Pazarlığa işti· 
rak etmek ve ~artnameyi 
görmek istiyenleriıı yukarı 
da yazılı vesaikve muvakkat 
teminatlarile birlikte hergün 
saat 8 den 1~ ye kadar ve 
13,30 dan l 7.5 ğa kadar 
Posta telgraf mü<lüriyet\nde 
müteşekkil konıisyo.ıa müra 
caat etmeleri ilan olunur. 

Antaky - Yayla-
dağ arasında 

Antakya ile Yayladağı pos 
ta merkezi arasında yevmi 

gidip gelmek şartile posta naklı 
yatı sürücülüğü 12, 12,939tari-

hinde açık eksiltmeye konulmu 
tu. eksiltme 5,1,940 tarihineş 
müs.tdıf cuma günü saat 15de 
posta ve telgraf müdiriyeti 
binasında yapılacaktır. Müta· 
ahhit kati teminattan başka 
arttırma eksiltme ve iha 
le kanununun 17 inci mad
desindeki esaslar dairesinde 
(500 Eralık bir kafalette ve
recektir. Aylık muhammen 
bedel) (108 lira ve muvakkat 
teminat (97 lira 20 kuruş)tur. 
İsteklilerin iyi huy sahıbi 

olduklarına namus ve haysiyete 
dokunurncürüm ve bahusus ağır 

Emin ağa namındaki kaydin 
iptalile eski kayitler mucibin 
ce kendi namına kayıt ve bu 
suretle meni müdahaleye hü 
küm verilmesini iddia etmek 
te olup yapılacak muhake
me için müddea aleyhe doğ· 
rudan tebliğat ifası imkan· 
sız göriilmekle bu davanın 

ilanen .ııebligine ve muhake· 
menin 18,1,940 perşembe 
gününe talikına kadar veril
miş olduğundan muayyen 
günde müddea aleyh Ayşt"nin 
Reyhaniye Asliyf' Hukuk 
mahkemesine bizıat gelmesi 
veya kanuni bir vekil gön· 
dermesi aksi halde mchakc 
menin gıyabında yapılctcağı • t 
na ait olan işbu dava dave· 
tiye yerine kaim olmak üzre 

Antakya - Rey
hanye arasında ia 

Suriye ile Posta muame vı 
si yapıldığı takdirde sefer ıs 
ri Hamam mevkiine kad• vi 
uzatılmak kaydile, AntakY' di 
R~yhaniye posta merkezi'\arB y 
.da haftada yedi gün gidip g m 
mek şnrtile posta ne1<liy~ d 
sürücüliiğü 21,12,939 tarih1 mi 
de açık eksiltmeye konulfll 
tur. Eksiftme 5,1,940 tarih' k 
ne müsadıf cuma günü sa al 
15 de posta ve telgraf mu 
diriyeti binasında yapılacalc t 
hr. Müteahhit kati_teminatt 2 

başka arttırma ve eksiltw m 
ve ihale kanununun 17inci [J1 

desindeki esaslar dairesind h 
(500 .lirahk idari ikefalet~ k 
verecektir. aylık muhamme1 k 
bedel (lOS lira muvakkat 1 1 
minat(94,51iradır, isteklileri 
iyi huy sahibi oldukl~rırl 
namus ve haysiyete dokurıı 
ciirüm ve bahusus ağır hapı g 
veya o dt!recede cezayı ical · t 
ettirecek bir fiil ile mahhu~ h 
bıılunmadıkiarına ve dert>Ce' 
iktidarlarıııa itimat oluııtJ 
takımdan olduldarına daİ 1 t 
vesika\ar göstermelnri, oku 
yazar olmayanlarından noter ! 

den musaddak bir vekfüdna~ r 
ile okur yazar birer vt:kİ 
bulundurmaları lazımdı' 
Pazarlığa iştirak etmek v k 
şartnameyi görmek isteyerı 
lerin yukarıda yazılı vesaiı k 

ve muvakkat teıninatlarile biri r 
te hergünraat 8 den 12 Y t 

kadar ve 13,5 ta 17,5" ğ! 1 
kadar posta ve telgraf mıl e 
diriyetinde müteşekkil koıJl ~ 
yona müracaatları ilan ol~ l 
nur. 

Kayıp tasdikname 
1928 sene~inde Antak 

ya köprü ilk mektebinin dı 
düncü sınıfından aldığım ta· 
dik nameyi kaybettim. Y eniS' 
ni alacağımdan eskisinir 

hükmü olmadığını ilan ed1 

rim. Rasım Yozga 
KayJp sertifika 
1932 senesinde Kmkhatl 

ilk mektebinden almış old&l' 
ğum sertifika şahadetnameııJ' 
k~ybetti.11 . Yenisini alaca 
ğı •rıdan eskisinin hükmü ol 
madığmı ilan ederim. 

Fethi Mithat 

Güıldüzde 
Bu akşam 

DEVLET KUŞU 
en son olarak ZAFF 


