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a bu· 

Aziz:misaf ir
lerimiz 1 eberrü mikdarı hergiin 

ermiş· Yer s rsmtısınııı bazı vi- mu••temadı~ lıen kabarıyor layetl~rimizi ugrathğı fela- 3 
"na· ket; giinlt-rdirderin bireıem Yıırdun içinde ve dışında yapılcın teber-Af ve ıztırap halinde kalpleri • 

bakı mizde yaşıyor. •• Y • mikf ar ., T f 
taras· Her felaket ve elem gü· ruıerın l mz yonıarz QŞ l 
ok te- nünde olduğu gibi bu kerre İstanhulun teberrüü yarım milyon liraya yaklaşıyor-Mitli piyan 

ü· de Türk milleti tek bir in - "d · 50 b" ı· d" C t 
a m 11 san gibi hissetti tek bir kalp go 1 aresı ın ıra ver ı-- enubi Aınerika,Romanya, '·.sır 
sonr gibi çarptı ve sızladı ve dig" er memleketlerle yurdun her tarafında felaketzedeler ~.;~rek M dd~ · h

0 

•• 

fi a 
1 

ve manevı '~r tur· için açılan yardım defterleri her gün on bini erce lira kabarıyor etra ı I .. d 1 l k 
u y ar ıma e e e verere d d ı d k 

e ne· Felaketze e vatan aş arı caat e ere An ı doluda z~lze 1 tutmuştur. Yarın da ayni şey 
n akid koştuk. Elden geleni yapıp mız<ı yardım işi • yurtta ve te mahallerine sıhhi heyetler tekrar edilecektir. ı aıı dilden geleni söyledik. Bir • d 

r yurt dı~ında büyuk bir faa- gön erilmesini tt·klif etmiş- Ankara Hukuk fakü'tesi ' b t}er lik ve beraberlP!in bütün 1 d" f 1 · 
• e ~ liyetle devam etmektedir. er ır: talebeleri ile Pro esör erı d·;,ı dünyaya en büyük ınisalini D" f f J d ki 
er ızr.· Yurt dışından aldığımız ha· ığer tara tan, Hay a kendi araların( a topla ı a he J:.ir kerre daha verdik. Yap· B l d d f d 1 • 
nr herler şunlardır: e e iyesi e tlaketze deler n 736 lirayı ve ken i erı· ~ı·ıkes"ı• mak vazifemizdi övünmek te · · 10" F ı· ( d 

• Cenubi Amerikada te· ıçın ..ı ı ıstin lirası ver· ne mektep idaı esi tara ın an lakkıll hakkımızdır. · t" 
1 
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"

1 şekküt eden yardım komite· mı~ ır. verilmiş o an .J parça 
evcu Arzu edilen ve fakat müm· leri, Türkiyedeki felaketze- Mısır Prenseslerinden Şi- layı ve yiyı?ceklerinden bir 
suret' kün olmıyan tek şey vardı : deler ~çin mühim miktarda vekar, Hariciye Vekilimize- kısmını yememek suretile el-

çmesi· Bu amansız felaketten canı- teberrüleı i kabule başlamış- gönderdiği bir tdgraflcr ha· de edilen 10 teneke kavur-
ittihaı m kurtarabilen kara bahtlı )ardır. reketi arz felaketi karşı .. ında mayı ydrdım komisyoııuna 

yurtdaş ve kardeşlerimizle Mısırdaki komisyona ı·v- duyduğu teessür Vt! teessüf- terk ve teberrü eylı~mişler· 
Iikeli yanyana, dizdize gelip dert- velki gün de Mısırın diğer leri b~ldirmiş ve felaketzede dir. 

ettiği lerine ortak olamamak. şehirlerinden 1000 Mısır li lere bir yardım olmak Üzre Kastaınonuda yapıla:ı le· 
de\1' Bugün aldığımız bir ha- rası daha gelmiştir. Mısırda 60J Mısır lirası le berrü et· bo;:rrüler. 25760 lira para yar 
ayni herle bl\ nr~uııun d<i tahak· geniş m•kyas'a ayniy.-lt t~- miştir. dımı ile 16350 parça giyecek 

ukliirı kuk ettiğini gördük 3000 fe. berrüli de <.levam etmekte· Milli piyan&o Müdiirlüğ"ü, eşya. 300 takım yeni elbise 
i Ari laketze<le vatandaş Hataya dir. felaketzedelere sarfedilm~k bin çift ayakkabıya baliğ ol· 

iği ile iskan edilect"k!er. Aslan Mersin zenginlerin üzere Milli yardım komitesi muş, ayrıc;a ·ıs felaketzede 
o)mal *,,.• den olup şimJi yu'lanistaıı · emrine 40 bin lira vermiştir. çocuk Kastamonu .nekteple-
mektı Acıların en büyügünü, da ikamet etmekte ol.ın Yeni zelz 0 leler rine yerleştirilmiştir. 

elem ve ıztırabın en derini· Rum zenJİnlerinden BocJu- Dün gecP. :;a1 t 22,45 te \yarıcık5742, Aydın107 
yalnı• ni hisseden aziz misafirleri- saki Anadolu felaketz,..dele- Giresunda 2 saniyr> süren 70, Balıkt-sir 14330, Kilis 
etalibı miz. Size daha şimdiden hoş ri için kendi namına bin ve bir zelzele kaydedilmiştir.Ti- 200('1, İnebolu 3100, Merzi· 
ttiğill geldiniz diyoruz. Sizi sene · fabrikası namınaS bin Dolar rede <le üç hafif zelzele ol· fun 4200, Bergama 5000lira 
islanıı lerdir evladından uzak kal- teberrü eylemiştir. muştur. Her iki zelzelede teberı ü eylemiştir. 
rşı ma mış bir ana ve baba şefka- Romanyadaki Türkler, dahi hiçbir hasar yoktur. Bursa şehri tütüncüleri fe-
ur ol tile bağrımıza basmak için felaketten çok müteessir ol Yurt içindeki te- Iaketzedeler için iO bin kilo 
"ştere~ can atıyoruz. mu~ ve mebus Selim Abdül berrüler tütiin teberrü eylenıişlerJir. 

hak· Hatay; Anavatanın bu kerimin Rıyaseti altmdd Bunların satışı ile elde edile 
up t' yıllardır ayrılık acı.sile çırpı· Baş Müftü Edhem,avukat ve Yurdun her tarafıııdit va cek para 20 Bin lirayı bu-
tediğ+ nan pdrçası;_ ~eııdı soydaş gazetecilerden mürekkep bir taııdaşlarııı para, yiyecek, lacaktır. 

ve kardeşlerını bağrına basma komite teşe k'<ül ederek Ro- gt•yecek ve örtü.ıecek eşya Buuclan haşka yurdun dört 
gazetl makla vaktile çekti ti acıla · many,ıdaki Türklerden iane teberrüü <ıyni hararet ve lıız bucağından her gün fela· 
iri bil rın bir çoğunu daha unuta· toplamak üzere K6stenc J la devam etmüktedir. Düne ket nııntakasına yüzlerce- ton 

caktır. Valisine müracaat eylemiş· kadar Vılayetlenmizde top- yiyecek, geyccek, y:ıkacak 
Yıllarca Ana vatan hudut lerdir. Romen Valisi bu mü- lanan na(di yardıml trı 1 I stesi ve örtiiıwcek eşya gönderil 

ma~~L lan içinde yaşıyan mesud racaati memauuiye!le kab..ıl şudur: mektedir. Bu arada, şeker, 
olotı ve bahtiyar vatandaş etmiş ve kerıd!l<"rİne azııni lstanbulda tt-:b ~rrü li >lesi ekmek, pirinç, un, elbise, kö-
alini~ lar arasrna katılmak ıçın yardımda buluııacağmı vadey yarım milyon liraya yaklaş· mür, ayakkabı, pekıw·z, pey· 

,Türk çırpuıdık durduk. bugün; (emiştir. makt.ı lır. Perşembe nkş;:unı nir, zeytin, batanya, yatak, 
usund birlıkte yaşamak için can Ayrıca dört sıınccık dahi na kadar toplanan paranın Ye yorgan, ~nlari, çay. kereste-, 
ış bli attıgıınız bu vatandaşla tinde de bırer muavin komi kunu 465 bin 120 lirata kavurma, yün kazak, manto 

tecdid rın bir kısmi le koyun koyu te tesekkül eylemiştir. 13ü- balisr olmakta idi. ve fanila gibi ŞP.yler <le var 

Hataııa -3000 felaketzede 
geliyor 

Zdzele mıntaka~ıııda a · 
çıkta kalan felaketzede kar· 
deşlerimizin ilkbahara kadar 
barındırılmaları için vilayet
lerimize taksim edilmt!sine 
başlanmıştır. Yüz binden faz : 
la tahmin olunan bu kan 
kardeşlerimızden iiç bini üç 
ay için Hatayda misafir edi 
leceklerdir. Kışın şiddetli 
soğuklarını lan korunmak ve : 
ilkbaharda inşasına b·-tşlana· 
cak olan evl~rine iade edil 
mek üzere gelen bu felaket~ 

zede kardeşlerimizd(!'n bir 
kısmı köylerde ve bir kıs • 
m\ da şehirde misafir edile • 
ceklerdir. 

Şelırimizden 
Felaketzedelere 

gönderilen ~şyalar 
Paradan başka elbise, 

ayakkabı gibi giyecek e-şya 
tebercüleri de dı·vam etmek 
tedi r. bu suretle toplanan 
giyecek e.şyası evvelki gün 
395 parçaya baliğ olmuş 

ve ounlar 4 balya içinde 
ilk p.!rti o'arlik sivasa .gön· 
derilmiştir. Yine bu dört 
balya ile· birlik\e kunduracı 
esnafı tarafı.1d_n toplanan 
137 çift yeni ayakkabı ile 
f2 kiloluk bir çuval sabun 
Sivasa yollanmıştır. 

Komitenin emrinde 4 man 
da ile bir miktar zeytinyağı 
vesaire vı rdır. Bunlar da 
mülhahatta teberrü edilmek· 
te olan diğer gıda maddele 
ri de geldikten sonra sevk 
edilecektir. 

~j'i1ıastaki fa-
cia kıLrbanlari 

6084 kişye baliğ oldu 
Dün akşanı neşredile bir 

tdiğe göre, 4 kaııunsani ak· 
şamına kadar "Sivastaki ıel· 
ze-le kurbanlarım :ı sayısı 6084 
kişi o\<luğu anla~ılmıştır. 

Diğer ınmtakalaı dan henüz 
' l d' d" b b b İsta nbuldaki müesseseleı·· d 'Yeme na, ız ıze ve a~ aşa u- tün Romanya gazeteleri , A· ır. 

B h · 1 k d dt·n Banko di Roma 2000 
11 
___ .. ___________ _ u üzet lunacağız.. a hyar ı uyma rıadolu felaketı hakkında ge· ....... ___ _ 

bulun• mak elden gelmiyor. niş tafsilat vermekte ve bü Banko Kom•rç"y•b ltıly .. ıa Fransa ile qaptıg"' ımız mü-
1 kati rakamlar gelmemi~tir, 

f:\fgall Geliniz; sizi kalbimizin yük acımızı p ylaşmdktadır- iki bin, Burla biraderler 2500 

hasel> LUtün harareti ve gönlümü· lar. lira vermişlerdir. zakeref er necicelendi 
tan zi! züıı tam isteği ve dileği ile Japonyanın Ankara Bü· Adanalılar, felaketzede:· 
ektedi b.ığrıınıza basalım. yü c elçisi 100:>, Norveç nıas- ı~r için teberriiü hararetle 
~ttiğilf Evimizin kapıları size, lahatguzarı 100 Yunanistanın devam etmektedirler. 
~taki a kalbimiı 'ievgiııize ardına ka İstanbul İrnnsolosluğu1000 li· Düne kadar toplanan 
~ ek b dar açıktır. ra felaketzedelere tcberrü ey teberrülerin yekunu 35 bin 
Mos~ R~şud MURSALOGLU }emişlerdir. lirayı bulmuştur. Evvelki gün 

eleriııir( = •••-----.ı - Bir Çok Fılistin dok· Adanalılar et, meyve ve şe· 
ümid ur~daş torları taralından hizmet tek ker yememişler bunların 

~·Felaketzedeler için vere· lifinde 1Julurıulması üzerine, tutarını felaketzedelere ver 
Zull cegın elbiseleri kapınıza ka- Teiaviv Bclediyesinirı ve Da- mek üzere yard:m komisyo-ar d "d 

bu bl ar. ~1 
ecek o!an komisyona dasa hastanesinin bir heyeti nuna terketmişlerdir. Bu 

te ve verınız. Tüı kiye Konsolosun/\ müra- bir günlt=k hasılat 1000 lira 
laka • 

Menemencioğlu tarafından yapılmakta 
oian müzakerelerin muvaffakiyetle 

ne •icelendiği hah .. r veriliyor 

Paris 6 A. A. - Bir müdde:lter1beri, Hariciye Genel 
sekreterimiz Nunırııı Rifat Mene n.!ncio.Jlu ile Fransı 
hükumeti arasında yapılmakta olan müzakereler muvaffu· 
kiyetle neticelenmiştir. Yapılan. anlaşma~ın bir kıç iÜ· 
ne kadar imzalanacngı haber venlmektedır. 



YENIGÜN 
23> 

Felaketzede 
Yurtdaşlara teber

rü listesi 
L. K. 

Seylapmıncakaswda Sovget Rusya 
Sular in nteğe başladk - Açıkta kalanlar 

Kızılay tarafından yerleştiriliyor Askeri prestijini iade için 
Zeki Hancı 50 
Abbud Kebudi 25 

Ankara G (a a) - Mus· ler e nak;edilıniş, evle ri sey· Romanyaya mı hücuma haıırla nıyor ? 
tafa Kemal Paşa ovasınd;ıki lap yüzünden ha rap olan Bu haberler Almanyada derin endjşeler 

Moiz Şahhut 15 
seylap suları mütemadiyen 3'/2 kişi d e Burs~~ya gönde- doğurdu - Rusya ile İtalya ar? sındaki 
inmektedir. Suların birkaç r ilerek o tellere yerleşt iril-

E. lisesi öğret. 56 90 
Alber Mıgribiyc:.> 20 
Kayser Marin 50 
Marangoz esnafın· 68 60 
dan Nacı ve Mus· 

güne k~dar tabii seviyesin i miştir. Bunlar Ktzılay tara· münase batta gergin 
bulacağı anlaşılıyor. fından iaşe ve ibate edil · Londra 6 A . A. - Ha- Sovyet Ha iİciye Komise· 

tafa elile 
İtfaiye memurunun 12 66 

, d mekte dirl er . il vas Ajansı biidiriyor : ri Litvinofün yakında Berli· Seylap mmta.~asm a ac-
hk tehlikesine maruz bulu· Sular altında kalan ek il· So~yet ~usya ~1zılordu· ni ziyaret edeceğine dair o · 
nan iki bin kişi, kayık ve miş tarlalar çok za rar gör nun Fınlandıyadakı muvaffa lan hab erl t! r hakkında Al -
motör!erle daha yüksek köy· müştür . Zarar ve zıyan kiydsizıiğini izale için koman man Ajansı ademi maliimat 

topladığı 
KaJamuı t nahiye· 88 22 
sinden B. Veysel elile 

tt spit edilmektedir. yaya taa rruzda bulunarak beyan ~yl em,.. lrt edir . 
l•i1ıi11ı:ır&ı1Ç._11!11_••----••llliılllfllll! ____ -!!!l'I-- Km lordun un prestijini ia - • 

Be Iediqe, ... m.e- 1 Alınan-Rus d e etmek iste Hğine dair e· lngilizH arbiye 
ı"Hastane memurla· 110 

rı namıııa 
1 Adliye memurla· 133 
rı namına 

Mehmet Melek 10 
Hanyolu Kamil 10 
Bekir Ucal 2 
Ali Seyfittin 100 

25 

Filistinden 
Mühim bir sıhhiye 

heyeti geliyor 
Ankara 6 A. A. - Zelze· 

le mıntakasında çalı~mak ü
zere Filistinden mühim bir 
sıhhiye ht-yetinin memleketi· 
mize gelmAk üzere yola çık· 
tığıHariciye Vekaletimize bil
dirilmiştir. Heyetin berabe
rinde mühim miktarda sıhhi 
malzeme ve birçok doktorla 
hasta bakıcı vardır. 

Hariciye Vekakti~ Fifüıtin 
lilerin gösterdiği bu samimi· 
alakadan dolayı teşekkürleri 
ni bildirmiştir. 

Temsil kolu toplan dı 
Halkt>vi temsil kolu dün 

akşam Halkevinde toplana
rak bu ay içinde temsil edi 
lecek olan piy .. si kararlaştır 

mışhr Derhal provalara baş· 
laııacaktır. 

Birbirini yaraladılar 
lskenderunun Çay ma· 

hallesinde oturan fırıncı ha
sarı oğlu Yakub ilt· aynı 
fırında çalışan Necip oğlu 
lsa birbirlerile kavga etmiş

lerdir. 
Neticede lsa odunla Ya

kubun başına vurarak yara· 
lamış ve hakkıııda tutulc:n 

evarakile ile birlikte adlıyey • 
teslim t"dilmiştir. 

İlk kafıle Adana da · 
Adana 6 (a a.) Zelzel 

nımtakası felaketzedelerinde ı 
birinci kafile dün Adanayı 
gelmiştir. 56 kişiden ibaret 
olan bu ilk kafile otellere 
yerleştirilmiştir. Kızılay tara 
fıııdan iaşe ve ibateleri yrıp, 
maktaJır. 

Fransız O"'dusunun 

,, 1 marelerin gittikçe artması 
murları · r.ç.ın Askeri anlaşması Berlinde derin bir endişe Nazırı 

hakkında doğur .• ıuştur. Sovyetlerin ı·te ı·stı"hbarat nazırı 
Bir tekaüd kanun U Londra 6 (a.a.) - D eyli Basaı abyayı tekrar işgal et· 

hazırlandı T elS{raf gazetesinin, Berlinde mek suretile böyle bir hare- istifa ettHer 
Ankara D,ıı biliye Ve- bir kaynaktan öğ rendiğine kete teşebbüs eylemesi, Al · Londra 6 A.A.~ lngiliz 

kaıeti Belediye memurları ı göre, S<ı\·yet Hariciye Komi· m:Anya için çok fena netice· Harbiye Nazırı Hor Belişa 
için bir tekaud kanun hazır-

1 
se r i Molotofun yakında Ber- )er ve recektir . ile İstihbara t Nazırı dün isti 

lamıştır. Projeye göre. Be· \ini zira.ret edişini ı~ başlıca Diğer taraftan Rusya ile fa etmiş ve istifaları kabul 
lediyder ve Belediyeler ban· s ebe bını , .A:Iınanya •!e ~~sya İta lya ara:;ında bir me nafi olunmuştur . Harbiye Neza 

4 

ı larılldaıl hizmete 1 arasında bır asken ıttıfak ihti lafı •'.ıkması ihtimali ve retin~ ticcaret Nazırı a eti· 
~ası memur , , 1 ... c. 

1 d ki . aydan itibaren müza keresi teşki l ed ecektir. iki hükumd münase batınm rilmi~tir . 
a ın ı arı 1 F k N · · d 1 k . 1 . Al 'k' '"zde on ve- müteakip a dt azı zımam ar arı gitti çe gergın eşmesı man 
1 ı ay yu.. b t k ..• 1 .. k j arasında bu hususta çok şid- yada edişe ver ici bir mahi · 
aylarda yuzde _eş e au ~ u j d e tli bir ihtilaf vardır. Nazi 1 Al "k' 

k B ı d ye t a mıştır. manya, ı ı 
aidatı kesi\ece tı r . e e ıye · fı · · b" " k b' kısmı h k . . şe erı nın uyu ır memleke t arasındakibu a en 
ler bütçelenndekı memur ı R .1 b' ' .. . <l .. esasen usya ı e ır sıyan sizliği örtmek için ııumidane 
aidatı yekunu uzerın en yuz· 1 l ı h' d 'd' gayre t1er sarfetmektedı' r . d' l b nka· ı an aşmaıım a ey ın e ı ı. 

de brş, Bele ıy~ ~~ k ~ d n Şimdi askeri ittifak mese lesini 80 b V h d • 
Si da p'lka'n~o:.u:ı '~tl~'k ~~d ah şidde tle redded ecekle rdi r . Fon in .I a u l 
yüzde 1 ı yı tt: au u ~u a \ Ribbentropun bu siyaseti Al· 159 bin Almanla 
olarak ayıracaktır . . man mehafilhde endişe do-

Belediyeler ve Beledıye· 1 ~ kt d mübadele edilecek _ gurma a ı r. 

ler bankasında filen 2) s_~ne ı Alman tehdidi a rtJ k '·Berline r Boersen Ze\tu· 
çalışınış bulunanlcı ra a·1agıda-1 t • ng,, da intişar eden bir ma. 
ki ct-dvele göre tekaüd ma· 1 para e mıyor kalede Alm:ınların işgal et-

. k . Bükreş 6 {a a .) Havas 
aşı tahsıs o\uııaca hr · ". . . . . _ tikleri Polonyi:lda yaptıkları 

150 l. sıi maas A lan· ,.,.ı ansı bıldıyıror . Romen h k l b'· .. k b' ' f 'h ıra a • A .k . d" .. k l are e t er uyu ır ı tl ar 
tara 15-i,123 iir.ı alnnl"ra ı 35, . ı~aı~ ı tısa 1 ~uza er~ e- la 1azılmaktadır . Bu g azete· 
100 ıira alanlara 1 16, 9) lira rının ımzasma ragmen, k o- den öğrenildiğine yöre bü-

100 80 1• . . )anlara ı manyadan Alınanyaya pe az b 
alanlara , ıra .ı 1 • d d l .. d .1 k tün Polonyaılar b ıg<i ı'(ü ..ı 
88 70 alanlara 80, 60 alanla· ı mı~ ar a petr~ _g~n de n me . lundukları yelrle rden kaldın· 
ra ,67, 50 a'anlara 55, 40 ıl t edır . Tuna ne rının ~nma.sı larak Sovye t Rusya hududu· 
alanlara 46, 35 alanlara 40, ~una !>eD~~p olara; kosterı· na yakın olan ve Lublin ci 
30 alanlara 36, 25 alanlara 33

1 
lıyor · ı ge r tara. tand' ~ ~~:;.· varında kendile ri için tefrik 

20 alanlara 27, 15 alanlara 1 ya, Alma~yan~n ıste ıgı 1 ı- edilmiş bir kaç bin kilomet· 

20 k .. J' tahsis olu· sadi te<lbırlerı cebren kabul relik küçük dir sahaya sü· 
da k au ıye etmemiştir . Alma n telıdidle· 

kt rülmektedi r lcr. Alm;ınya 
naca ı r . rine artık Romanyada kulak 

25 seneden fazla çalışan !:;ütün Polo n yci l ı ları Slav ol· 
asılmamaktadır. lngilte r e Al· hA k' 

memurlara her sene için k k f 1 dukları için te miz ve a ım 
tekaüd ınaaşmın yüzde yirmi maııyadan daha yü se iat a ırktan saymamakta,olanları yal 

k P l Romen petrolleriııe müşteri nız ucuz ücretle çalıştırılan 
beşi zam olunaca tır. ı f) e· olmakta ve bu yüzden Ro· 
d . h' netı'nde 30 sene ça- ı'şçiler olarak kullanmakta-
ıye ızı me n pe trolle ri daha ziyade 

lışınayanlar tekaüd edilemi- lngiltereye satılmaktadır. dır. Diğer tar.ıftan A lm ın 
yeceklerdir 25 seneden az Finlandiya tayyare- ırkının safiye tine hale l ge ti· 

l t arzusiyle ayrıla nlara recek cinayetleri i şleyen Al· 
ça ıştp a . · lerinin attıg" ı b eJ an-
kendilerinden kesılen mıkdar manlara karşı şiddetli tedbir 
yüzde iki faiz y_ürütül1?ek na nıeler alınınaktadtr. Diğer taraftan 
suretiyle geri verılecektı r. Helsinki 6 (a a .} - Finlan- Bir Polonyalı harp esirile a· 

·· k M"ll t d iya tayyarderınin Rus as· şikaııe münasebett~ bulunan 
Büyu 1 e ke rle ri üzer ine a tmakta ol· bir kadın Jiğerlerine ibret 

Meclisinde du~u milyonlarca beyanna· olsun diye Nazi mahkemele· 
Anknra 6 (a.1!.) - Büyük me,nin içind l!ki yazıla rın hü· ri tarafından 10 sene hapse 

Millet Meclisi dün öğleden \asası şudur: mahkum edilmiştir. 
sonra Mazhar Gerınaıun r iya- Sovye t esirle ri ne ç .. kiyi Diğer taraftan Daily Ht'-

ilan 
Ticar~t Vekaleti, iç Tica 

ret Umum Müdür\üğünden: 
Tarkiyede Yangın, Hayat 

nekliyat ve kaza sigorta iş· 

Ieriyı e meşgul o lmak üzere 
kanuni hükümler dairesinde 
tesci ~ ediler ek bugün faaliyet 
halinde bulunan Anadolu 
A nonim Türk sigorta şirketi 
bu kere müracaatla lskende 
run ve havalisi acenteliğine 
şirket namına yan~ın, hayat, 
nakliyat Vr:! kaza sigorta işle 
r iyle meşgul olmak ve bu 
i~lerden doğacak davalarda! 
bütün mahkemelerde müddei· 
müddeialeyh ve üçüncü şa· 
hi5 sıfatlarile hazır bulunma 
üzere Türkiye C• imhuriyeti 
Ziraat Bcınkasi lske nderuo 
Ajansını: tayin eylediğiııİ 
bildirmiştir . 

Keyfiye t sigorta Sirketlerİ 
nin tef tiş ve mürakabesi ha~ 
kındaki 25 Haziran 1927 }a 
rihli kanunun güküınlerine 
muvafık hörülmü~ olmakllJ 
ilan olunur 
Kayıp tasdikname . 

Kayseri Muallim mt kteb1 

nin ikincı sımfından üçüncii 
sınıfına terfi ettiğim .! dair 
olan nisan 332 tarihli tasdi~ 
name mi zayi ettim. Yenisin 
alacağımdan eskisinin hü" 
mü yoktur. 6,1,940 

Hatay Nüfus Başkatibi 
Abdullak oğlu 316 ve 311 
doğumlu 

• Ahmet Necip Konkoralp 

h ediye ettiği çadırl r 

setinde topla'lllllŞ ve haziran , mu ımele ed iliyo r. Kızıl rald gazetesi yirmi sr.nedir 
ağustos 939 rapor'arını mü- o r,\udan kaçarak teslim olu· Almanyaya yerleşmiş olan80, 
zakere ve kabul ettikten son· nuz. Bol yiyecek v_e sıc:ak OOOYahudininPolonyanın son za 

lliın 
Vakıflar Müdürlüğtinden: 
Vakıf gayri menkulle rin 1 ra muamele vergisi kanuııunun ye rler vardır_. _Teslım .olacak manda Sovyet Rusycsya ilti

bazı maddelerinin değişti ril- her tayyare ıçın 10 bm do· hak eden kısmına gönderile 
ınesi hakkındaki kanunun mü· lar m_q~afat veril: cek _ve tay· ceğini bilJirn11!kte<lir Sovyet 
zakeresine başlamıştı r . Mec· yarecı ıst~ rse Fıland!ya~an Rusyaya giden y ahulile r pa 

1,940 dan 31,5,940a kadar b 
ayhk icarları bir hafta mÜ' 
d etle temdit e dllmiştir. lhal 
si 12 1,940 cuma g ünü sal ' d ., 14 de icra olunacağrn ant· 

·ı 
~ 

Suriyedeki ~ark Fra l!ılZ 
ordusu tarafından fda tzt-· 
delere hediy,. edılPıı 'SJO bü 
yük çadır ile 500 y i ı batan 
ya Halebe gf'ımi~tır Bunlar 
siiratlt· Halepten f '~t mm 
tak,\sına sevk edile ·ktir. 

ıta lya bizde· pa
muk alacak 

ltalynn fırmnla 1 • 4000 
ton pa:ııuk satışı üz rınd..! mü 
zakere ler s9na " . ı ştir. Ya
kında İtalya ı firm 1 uı tara
f md<\11 mu bay a • ı ·ına-

' 

lis pazartesi toplanacak~ır. yabancı bıı· me~nlekete ~{td e· ralarmı ve mallarını birlikte 

Ceyhan neh . ı bilec~ktir. T eshm olan nefer- .. t'. b'lecekle rdir Almanyada 
(e rin silahı için nakdi müka· go ure ıf k tG 1. • 1 ld ~. · · k d" . . yaşıyan a .a a ıçya ı o ngunu 

' 

yn sel ı fat verılecektı r: Tayyare ler . d h y h d ' 
C . d ' kl . . ıspat e en er a u ı , -

Ceyhan 6 (a.a.) - ey· teslim olmak ıste ı erını k "' kk d b'I ol 
k 1 ~ • ,_ ki temer uz mpın a ı e • 

han nehri dün yü se me~e yeşil bır bayral. açma a ya· . S t Rusyaya 

tekli! .! rİn vakıflar idaresill 
ve ayni daire koridorunda~ ~ 
ilan listesine müracaatlıı' 
ilan olnnur. 

l ı d . . sun ....- yıne ovye 
başlamış ve5köy su ara tm .ı pabılırler. IAh" t' · h · d' Bu Sov 

ı se a ıye mı aın ır. • 
kalmıştır . Nt:hir, norma va· d d yellerle Almanlar arasında 
ziyetinden 4,s6 metre yük· Gün üz e yapılan yeni bir anlaşma 
sC"lmiş bıılunmaktadır. Nüfus· A K MAHKUMU ile \ .. sbit edilmiştir. 

yet Rusyaya kalan \.Jaliç~~ 
daki Alınanlarla mübade 
edec~klerdir. 80,000 yabll 
ile mübadele edilecek ol 


