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. Sahibi ve Baş'.muharriri 

t Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
l\1üdürü adına gönderilmelidir 

ilanların her kelimesinden 
-5 kuruş alınır ücret pe~indir 

[~Sayısı htr yerde2~kutuş J ... ·- Cumartesi 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdtirü 

--ııı 

Abone : Yıllığı : :s Lira 
Yabancı.' m em leke tlere 8 Lira 
Günü :geçmiş sayılar 5.\.kuruş 
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urtta ve Cihanda 
F elô.ketzede kardeşlerimize 
gardım için başlıgan asil 
alô.ka hızla devam ediyor 

Çin 50 bin Dolar, Ermeni zenginlerinden 
Gülbenkgan 1000, Ef gatı hükumeti 3 bln 

lngiliz lirası, Kanada Kızı/haçı 5 biıı 
Rusya onbin dolar, Yugoslavya üç mil

yon Dinar gönderdiler 
Holandcı, Belçika, Mısır, Lübnan ve İrakta ianeler 1:oplanıyor 9 

Avustralya çadır beı.i ile elbiselik kumaş, Mısır yün batani 
ye gönderecek - Yurdun dört köşesinde yardun 

faaliyeti devam ediyor· 

Milli Şefimiz on bin lira teberrü buqurdıılar 
Yurdumuzun gP.niş bir 

sahıısını baştan başa harap 
eden zelzele felaketi, bütün 
iıısaniy~t dünyasını harekete 
getirmiş ve Türk milletine 
karşı olan sempatiye beliğ 
bir misali teşkil etmiştir. 
Dünyanın en ücra köşelerine 

kadar bütün milletler Anado 
lu folaketzedelerine yardım 
için birbirlerile adeta musa
baka halindedir. Bütün ciha 
ııın gösterdiği bu alaka kar
şısında mütahllssis olmamak 

ve-rdiği cevapta çadır bezi 
ile koyu r~nkli elbis~ kumaş 
lan gönderilmesini bil<lirmi:;; 
tir. Mısır hükumeti de hüku· 
metiınizden ayni sualı sormuş 
VI! veril~n revapta yün batan 
ya gönderilmesinin tercih 
olunacağı bildirilmiştir. 

Yurd içindeki yar
d,mla r 

Yur<l içincfoki yardım Ko· 
mitderi faaliyetine devam 
etmektedirler. Her tarafta fe 

mümkün değildir. laketzede karde~lerimiz için 
Dünya milletlerinin gös . varını yoğunu vermt!kten çe 

terdiği bu derin alaka hak • kinmiyen halkımızın göster· 
kında gelen haberleri sırasi· diği bu çok sıcak alaka ve 
le aşağıya koyuyoruz: yurdseverlik hepimizin göğ· 

Çini hükumeti felaketze • sünü iftil:arla kabartacak sah 
delere yanhn1 için 50 bin neler arzetmektedir. Türk 
dolar teberrü eylemiştir. milleti, her zaman olduğu 
~ Luhi ve Brükselde A- gibi bu hamiyet imtihanırı -
~~~dolu zelzele felaketzedele· dan da parlak lıir zaferle 

· d . . b. k çıkmıştır. rıne yar ım ıçın ırer o 
mite t kk··ı t · I Vilayetlerden gden haber eşe u e mış ve yar- .. . 
dım sandıklr.rı kurulmuştur. I le re nazaran teberru mık tar 

Pariste bulunaıı meşhur lan şu.far : 
ermeni zenginlr!rindenGülben 1 lspartanm teLerrüü 8351, 

1 
kyan, Adliye Vekilimiz Fet Sinop 12300, Urfa 11800, 
hi Okyar vasıtasile fela . ı Tarsus 25000, Çanakkale 7 
kttzedelere 1000 İngiliz li- : bin, Ayvalık 760:l, lzınit 10 
rası göndermiştir. 1 bin, rsparta 8500, Afyon 

Yine Fethi Okyar Vası - 6cı60 lirayı bulmuştur. 
tasile 4 lııgiliz asılzadesi I lzmirde teberrü listesi 
100 er İngiliz lirası yollamış her gün on binlerce lira ka 
lardır. 1 barınakta ve yardım sefer-

Kanada Kızılhaçı 5 bin 
dolar, Yugoslavya hükumeti 

: 50 bin idi nar, para ve 3 
milyon ldinarlık malzeme 

~ E f g a n i s t a n h Ü· 

berliği <lurmadaı1 devam et· 
mektedir. lzmir manifatura 
tüccarları 30 bin, tütün 

Vatandaş/ 

tacirleri de 30 bin lira taah 
hüt etmişlerdir. Bunla ·la be 
raber bütün İzmir haıkrnm 
teberrüi.l şimdiye kadar 117 
!Jin lirayı bulmuştur. Teber
rüler devam etme-ktedir. 
Buradan başka lzmirde 18 
bin parça giyecek ve örtü -
nece'~ eşya ile 17 bin kilo 
gıda maddesi toplanmıştır. 

Yurdun dört bucağında 
toplanan gıda maddeleri ile 
giyece~ ve örtünecek eşya· 
nın mıktan çok miktarda -
dır ve buniar mütemadiyen 
felaket .ııınt:ıkasına sevk o -
lunmaktaı hr. 

f\vustr~ lya 10 bin 
lngiliz lirası verdi 

Dün Akşamki Lo ıdra 
radyosu, Avustralya hüku
metinin Ana·iolu felaketzede
lerine 10 bin İngiliz lirası 
teberrü l!lliğini haber ver-
miştir. Yine Londra radyo
sunuı verdiği habere göre 

lngiliz çocuk Esirgeme Ku
rumu, bütün İngiliz milletini 
Türkiyt!deki zelzele felaket
zedelerine yardıma davet e
den bir beyahname neşret
miştir. lngiliz çocuk Esir 6e· 
me kurumu bu beyannamesin 
de Kemal Atatürküıı liderli
ği atlında en büyük inki
labları başaran yeni fürki· 
yenin, Avrupadaki berlı angi 
bir devletten ziyade çocuk 
!ara ehemmiyet verdiğini 
bildirmektedir. 

Londradaki Türk sefare
tine hergün birçok teberrü
ler ~ önderilmektedir. 

1 k~.ıneti 3 bin fnglliz lirası 
g~n?ernıiş ve Avusturalya 
~hukumeti de hükumetimize 
müracaat ederek ne gibi 
yardımların müessir olacağı
m ıormuıtur. Hükumetimiz 

Felaketzede kardeşlerine gösterdiğin yüksek ve asil ala
ka, Hatay tarihine parlak bir sayfa daha ilave etmiştir. 

Vatandaşlık borcumuzu, felaketzede kardeşlerimiz ta· 
mamile emniyet ve çatı altına alınıncıy3 kadar ödemekte 
devam edecetiz. 

Halayın her 
tarafında 

Yardım komiteleri vatan
dşalarJn ceberrülerini ka

bule devam ediuor -Yalnız şehrimizdeki teberrüler 15 binli-
rayı gl!çıi- Djğe., kaz.ı ve nahiye mer

kezlerinde hummalı bir faaliyet var 
Büyük ıniıli felaket ~arşı 

sında Hatayın duyduğu ci~ 
r1n teessiir ve demin canlı 
ifadesi olan teberrülcr son 
•hızını ~lmışlır. Vatandaşla-
rımız bu vatandaşlık borcunu 
iki kat olarak ödemek ve 
diğer Vilayetlerimizden geri 
kalmamak için teberrüleri
ni azami 'hadde çıkarmakta· 

dırlar. Birçok kimseler, ev· 
velce verdikleri teberrüü i
ki üç misline iblağ için komi
teye müracaatta bulunınu~
lardır. Dün akşama kadar 
yalnız şehrimizdeki yardım 
ko.nitesine yapılan teberrü 
lerin miktarı 15 bin lirdyı 
aşmış bulunmaktadır. Komi
te, yurtdaşlarm bu asil yarışı 
karştsıııda gece ve gündüz 
çalışmağa başlamıştır. 

Bir taraftan ayniyat te
berrüleri devam etmektedir. 
Diğer kaza merkezlerimizle 
köylerde de yardım hareke
ti çok ilerlemiştir. Bu hu
susta mülhakattan aldığımız 
haberleri sırasile koyuyoruz: 

REYHANlYEDE: 

.$imdiye kadar toplanan 
para 810 lirayı bulmuş ve 
bundan başka 105 kilo muh
telif hububat, 12 baş hayvan 
teberrü edilmiştir. 

ıSKENDERUNDA: 
lskenderun halkının te· 

l>errü ettiği para:2162 liraya 
baliğ olmuştur. Bundan baş
ka lskanderunda 472 parça 
giyecek eşya toplanmıştır. 

KıRIKHANDA 
Bu kaza merkezindeki 

teberrülerin yekunu 738 lira 
65 kuruşa baliğ 'olmuş bu
lunm<ıktadır. Teberrüata 
devam ediliyor. 

YAYLA DAGDA VE 
HASSADA 

Y ayladağ kazumt!r'<ezinde 
183 lira Hassada 128 lira 60 
kuruş teberrü edilmiştir. 

NAHiYELERDE 
Nahiye m~rkezlerimizde 

de teberrüata devam t":dil· 
mekt'!dir. Şeyhköyde şimdi· 
ye kadar teberrü edilen pa· 
ra 324 ıirayı bulmuştur. Sü
veydiye nahiye mı-rkezinde-
ki teb:-:rrül~r 129 lira 40 
kuru~ ve Babuturunda 38 
liradır. 

DôRTYOLDA 
Dörtyol kazasında topla· 

nan nakJi teberrüler 1874 
lira Tl kuruştur. Dörtyollu· 
lar bundan başka 649 parça 
giyecek eşyası il~ 2020 kilo 
muhtelif hububat, bir va• 
gon kömür, 80 bin portakal 
ve 26 baş hayvan teberrü 
etmişlerdir. 

-ıa -----D
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ıcıe nehri' raşfı 
Bir çok evlt."r su al• t ıı da kaldı 

Diyarb..' .• ır 5 A· A - Mü- tandaşlara kelelMerle erzak 
temadiyen yağan sürekli yağ gönderilmiş ve bunların kur 
murlar dolayısıle Dicle neh· tarılınası için tedbirler alın· 
ri altı metr~ kadar yüksel- mıştır. Bir çok köylt!rle te· 
miş ve bir çok bahçelerle lefon muhar.!beleri de kesil-
köyler su altında kalmıştır. miş bulunmaktadır. İnsanca 
Didenin t<1ştığı lı!lgrafla zayiat yoktur. Malca da u-
lrak hükumetine biıdirilıniş· yiat olmaması için Valilik 
tir. Suların altında kalan köy Iazımgelen büiün te-dbirleri 
lerle adacıklarda bulunan va almıştır. 

Skhhat vekili dola- Felaketzede çocuklar 
şıyor 

Sıhhat Vekilimiz Doktor 
Huıusi Alataş, beraberinde 
Samsun Valisi ile maiyeti 
olduğu ha!cle Ladiğe gel • 
miş ve orada felaketzedele
re yapılan yardımı tetkik et 
tiktf'n sonra Arbaaya gitmiş 
tir. 

Çocuk Esirgeme Kuru • 
mu azasından bayan Naki • 
ye, zelzele mıntnkasındıki 
kims~siz çocukları getircre .. 
Ankarada kurulan paviyona 
yerleştirilm~k üzere Erzinca 
na gitmiştir. Bu yavruJano 
istirahatlerinin temini için 
Ankarada lazam gelen bijtiiQ . 
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Milli Şef imiz in Erzincandan Seglab \ Felaketzede 

Türk Milletine beyan-
• 

namesı 

Cümhurreisimiz diyor ki: "Bu zor
luktan milletimizin yeni bir kudret
le çıkacağına sarsılmaz imanım 

vardır.,, 
Milli Şefimiz İnönü Tokat çarpan yakın ve sağlam te· 

tan Türk milletine hitaben sanüt ile bir büyük mil· 
şu beyannameyi neşir buyur letin sevinç ve ac1da nasıl 
mu~lardır: yekpare bir aile olduğunu 

Hazin manzaralar 
Frzincan - İnönünün Er· 

zincanı zıyaretinden felaket· 
zedeler büyük bir teselli duy 
muş bulunuyorlar. İnönü şe
hirde yaya yürürken hazin 
sahneler olmuştur. 

Tırnaklarile toprağı ka· 
:ıarak oğlunun cesedini çı
karan bir kadın Milli Şefin 
bo1nuna sarılarak: - "Meh 
medim burada öldü. O da 
askerdi . Senin oğlundu. Sen 
sağ ol babamız!.. diye hıçkı 
rıklarla ı.ğlamağa başlamış· 

.mıntakasında gurtdalara 
Sular çekitmeğe 

başladı 
Ankara - Bursa ve Mus 

teberru listesi 
i L. K. 

Selim Cezayirli ":100 
K. Lisesi 6 ncı sırııf 16,75 

,, 5 .• 15,20 
" 4 " 12: • 
" 3 " 19,75 
" 2 " 16,40 
ti 1 " 20,5.5 

Maliye memurları na. 15 l ,21 
Dahiıiye 11 ,, 185, 7f 
Sic:il M. ve muha. 36,20 

"Zelzele folaketint: uğra- göstermiş oluyoruz. Milleti
yan mıntakam1zdan bütün miz içindeki bu beraberlik 
Türk milletine yeni yıl ıçın say~sinde bugünlerin en az 
yürekten temennilerimi tak- sarsıntıyla geçeceğine ve her 
dim ederim. Yakın ve uzak zorluktan millefimizin yeni 
medeni milletlerin ve ınsa- bir kudretle çıkacağına sar
niyet aleminin acımız ıçın sılmaz \manım vardır. Fert
gösterdiği sempatiye Türk· leri arasında karşılıklı vazi 
milletinin yürekten teşekkür fe hissi ve bütün cemiyetçe 
lerini ifade etmek isterim . vatana brşı fedakarlık duy 

: tır. lnönünlin bu felakatze
de kadını kucaklayışı keıtşı· 
sıoda bütün halk hep birden 

tafa Kemal Paşa kazasında
ki seyalb mıntakasmda sular 
çekilmeğe ba~lamıştır. Sa
karyanın suları düşmekte 
devam ediyor. Sular dün 
10 santim daha inmiştir. A
dapazarı için arhk tehlike 
kalmamıştır. Şehrin sular al
tında kalan üç mahallesinden 
sular tamamen çekilmiş 10 
mahdHe ile 15 köyde de
artık trhlike kalmamıştır. 

Deva.nlı yağmurlar yağ

mazsa on güne kadar suların 
tamamen çekilece-ği anlaşıl· 

Maarif ,, ,, 49,60 
Z. t 31 ·ı: ıraa ,, ,, , 

Veteriner,, ,, 42,5( 
Ticaret ,, ,, 49 

İnhisarlar,, ,, 94, 7l 

Felaket mıntakasındaki va- gusu sağlam milletimizin iyi 
tandaşlarım memleketimizin ve genış günler göreceği 
her tarafında gös~erilen ala· muhakkaktıtır.,, 
kadan mütehassis ve müte
şekkirdirler. Vatanın muhte 
lif kısımları arasında göze 

Reisicümhur 
İsmet İnönü 

Felaketzedelere yapılan 
yardımlar 

tiyie, zengin yurtdaşlarımızl :ı 
boy ölçmektedirler. 

Zelzele felaketzedeleri 
için yurdun dört köşesinde 
başhyan~ hassasiyet hergün 
hızlanmakta ve inkıtaa uğra· 
madun devam etmektedir. 
Yardım hususunda halkımız 
yüksek şef kat ve semaha-

Vilavetlerde . 
Vilayetlerde yardım ko-

miteleri vata,daşların para 
ve eşya yardımı teberrülerini 
kabule devam etmektedirler. 

Bu arada Edremitvilayeti
nin teberrüü 17 bin 500 lira 
ile 5 ton elbise ve örtünecek 
eşyaya baliğ olmuştur. 

Tekirdağ vilayeti 6000 
lira para yardımı ve çok 
mikdarda gıda madd~si ver
mek suretiyle y~rdım vazı-

Milli Şefimiz İnönü An· 
karaya döndükten sonra 
felaketzedeler içirı 10 bin 
lira. teherrü buyurmuşlar ve 
bu parayı milli yardım ko
miteı:ıi emrine vermişlerdir. 

Lübnan da 

Lübnanda Anadolu fela· 
ketzedeleri içiıı büyük mik· 
yasta iane toplanmağa devam 
edilmektedir. Bütün Lübnan 
matbuatı, Lübnanhların, kar· 
deş milletin milli felaketin
den duydukları teessüre 
tercüman olmakta ve 1'alkı 
yardıma davet etmektedir. 
Toplanan paranın mühim bir 
yekuna baliğ olacağı ve bu 
paranın yakındt Ankarayc\ 
gönderileceği haber veril
mektedir. 

, fesini yapmıştır. Kastamonu 
halkının teberrüü 19 bin lira 
ya baliğ olmuş, Antalya tüc· 
carları da yeniden 2 bin lira Fransız Şark orduları as· 
vermişlerdir. Afyondaki te- keri kumandanlığı, Anadolu 
berrülerin m\kdarı 6 bin lira- felaketzedeleri için 300 bü· 
yı bulmuş, Sinopta 3150 lira yük çadır göndermiştir. 
toplanmıştır. 

Konsolosluklarımızda Sovyet Rusyadan ya-
Yabancı memleketlerde pılan yardım 

bulunan konsoloslukları- Sovyet Rusya halk komi-

mütehassis olarak ağlamış· 
lardır. Yolun kenarında üç 
çocuğunu gömen bir baba 
da Milli Şefe "sen sağ ol!,, 
diyerek yaklaşmış, gözleri 
yaşlı bir halde ellerine ka· 
panmıştır. lnönü Erzin canda 
kalan vekiUere dirt>ktifler 
verdikten sonra halk tarafın 
dan saat 17 de uğurlanmış-_ 
lardır. 

Emniyt)t dairesi,, 476,51 
mıştır. Sıhhi yet ,, 53_5( 

Bursa Belediyesinde ya- Kız Lisesi öğretmenleri 75,4 
pılan bir toplantıda Bursa Berberler cemiyeti na. 30,JC 
Valisi seylab mıntak.:ısında Kadastro memurları 51;t 
hayatlarını tehlikeye koyarak $efik Sabuni vasıtasiyle Yıl· 
vatandaşları kurtaran yurt- dız kahvesindı.! 64,'.3~ 
daşların fedakarlığından Fatma Cemalinin topladığı 
takdirle bahsetmiş, insan ve teberrüler 38.SC 
hayvan zayiatı olmadığını,ora Bayan Saffet Bereket tara· 

Bu··yu··k hl yı kaplıyanlsuların azaldığını, fından toplanan teber. 141,J' 
Akhisar köyül'ldenCemal adlı Sadık yalçın tarafından top· f aciaııın bir vatandaşm 12 saat sula· lanan teb~rrüler 92,4 

A B 
rın içinde kalarak kur· Karbeyaz köyü namına Asılll 

cı lan çosu tarma ameliyatına yardım et tarafından 38 
Zelzele mmtakasındaki tiğini takdirle söylemiştir. Meydan esnafından 5,5

1 

bütün kasaba ve köylerle Hıdırbey köyünden 75,8 
irtibat temin edilmiş ve fela I•------• Bayan Tomris Selim ÇelP.nk 
ketin acı bifançosuna dair ra- kuruma würacaat ederek kumbara muhteviyatı 2,5 
kamlar gdmeğe başlamıştır. felaketzede çocuklardan iki Ahmed ve Abdülgani hur-
Şimdiye kadar elde edileıı d 15 tanesini evladlık olarak ka· acı 
malamatın hiilasası şudur: bul ve bunlara üniversite Bayan Saniye Esmerli 20 ' 

Erbaa kazasında 50 ~v D · R ~ 5 tahsili yaptırıncıya Kadar ,, urıye agıp · 
tamamen 250 ev oturula- F k l 50 bakacaklarını taahhüt etti c- ransız onso osu 
mıyacak derecede yıkılmıştır. b d l d Baş tercüman Filip 10 [erini il irmiş er ir. 
Birçok köyler tamamen ha- Mesrur Halef 15 

rap olmuştur . Sıcak yemek tev- Yorğaki Beyluni 10 
Şarki karahiı,arda kasa ziatı Rasim Hünkar ,S 

ba baştanbaşa bir enkaz yığı lhsan Melek 2 
nı haline gelmiştir. Zelzele mıntakasında Tahir Uludağ 15 

Çarşamba kazasına 43 açıkta kalan felaketzedelerin Vakıflar müdürü 6,1 
ölü 129 yaralı vardır. 539 hepsi yerleştirilmiş ve bun- Vakıflar mümeyyizi Rasım 6,1 
ev ve dükkan kami)P,n yı- lara muntazaman sıcak ye-- 11 katibi lbrahim 4.3 
kılmış 539 bina harap ol· mek tevziine başlanmış bu-' ,, 11 Kazım 4,1 
muştur· lunmaktadır. Hepsine . elbise " ., Hasan 

3,S 
Sivasta 2174 öli.ı 510 çamaşır ve yiyecek veril- ,, Tahsildarı İbrahim 2,1 

yaralı vardır. 1183 bina ka- miştir. Konduracı kalfaları 40,1 
milen yıkılmıştır. Vilayetlerr. sevkedilmek· Bugünkü yekun 2192 

Amasyada 639 ölü 136 te olan felaketzedeler ilk Eski yekuıı 13556,~ 
yaralı vardır. 936 bina ta- bahara kadar misafir edile- Umumi Yekun 15748," 
mamen yıkılmış, 906 ev kıs 
men harap olmuştur. 

Diğer mm takalardan 
peyderpey rakam!ar gelmek 
tedir. 

Felaketzede çoc aklar 
Zelzele mm takasından 

ceklerdir. 

Bayan İnönü ve 
yaralılar 

Adana Mitli Men· 
sucat şirketinin 

teberrüü 

mızda felaketzedeler ıçın serleri meclisi Anadolu zelzele 
teberrü edilen paranm mik· felaketzedelerine 10 bin dolar 
darı 30 biıı liraya ba'iğ o!- yardımı karar altıııa almış 
duğu anlaşılmıştır. ve bu parayı Ankarada milli 

Ankara nümune hastanesine 
gelen yaralı çocuklar, ço· 
cukEsirgeme Kurumunun sı 

cak ve yakın himayesi altına 

alınmışlardır. 

Ankara - Bayan lnö·lÜ 
nümune hastanesine ge· 
lı~n yaralı f elfıketzedeleri zi· 
yaret ederek kendilerine şe
ker, sıgara, ve kolonya da

ğılmıştır. 

Milli Şefimizin çocukları 
det hastrt.n~deki felfıketzedt~ 
çocuklara oyuncak dağıtmış· 
lardır. 

Adana milli mensucat şif 
keti felaketzedelere 200 bal 
ya pamuu ile 50 balya k• 
put bezi tf"berrü P.ylemiştir: 

ı Adanalılar ,Seyhan vilayetı• 
tertip edil~n felaketzede k• 
deşleri için yer hazırlama~ 
la meşguldurlar. 

lNGlLTERE BİR "HAS - yardım komitesi emrine gön· 

1 TANE GEMiSi TAHSİS dermiştir. 
L ETTl lNGtLlZ KIZlLHAÇINıN 

İngiltere hükum.-ti fela· Y ARDlMl 
ketzedeler için kullanıl- lngiliz Kızılhaç cemiyeti 
mak üzere bir ha.,tane ge- para,ilaç ve malzeme bede
misi tahsis ettiğini ve bunun li olarak '"zelzele felaketzede 
kabulünü hükumetimizden lerine fOOO İngiliz lirnsı 
rica eylP.miştir. göndermiştir. 

İngilterenin bu nazikane lran Şahının teberruu 
müracaatine hiikuınetimiz te Tahran- lran Mill~t 
şekkür etmiş ve geminin gön Meclisi toplanmış ve Reis, 
derilmesini bildirmiştir. kardeş Türkiyedeki zelzele 

Malatya, Elazığ ve diğer 
vilayetlerden evlatlık olmak 
uzere kıymetli yurtdaşlar 
çocuk istemişlerdir. 

lstanbuldan iki vatandaş 

felaketi dolayısile azayı iki 
dakika ayakta ihtiram süku
tuna davet eylemiştir. lran 
Şahı Majeste Riza Şah Peh
levi felaketzedelere şahsan 
1 O bin Türk lirası gönder
miştir. 

Acı bir kayıp 

Ordumuzun krymetli uzuv 
}arından 1)iri olan Tuğgene
ral FethiGözalanm da Erzin 
can zelzelesi kurbanları ara 
sında bulunduğu anlaşılmış· 
hr. Bu acı kayıp ordumuz· 
da derin bir teessür doğur

muştur. 

------ ___ ..,.; 

Şimdiye kadar (Deli ar. 
zade 'Hüseyn ve Evlatla' 
firma;ı altında: çalışmakta 1 

olan firmıı\ bundan soll' 
(Hüseyn Atahan ve oğul•' 
Soyadmını almıştır. 
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Bir dolandırıcı 
tevkif edildi 

Ahmed o rlu Mehmed Sa 
im ~Altındağ isminde birisi, 
lstanbul Sirkeci, yeni posta· 
ne Frndıklıhan 7 numara
da Galatasaray · F ener~ab . 
çe neşriyat müdürlüğü ünva 
ııı altında yeni mallar ve ki 
taplar üzerine tic:ari muame 
lat yapacağına dair bir çok 
şehir ve ka.,abalardaki tüc -
carlara kendisinin bastırdığı 
afiş ve yazdığı mektupları 
göndererek kar ve addetmek 
suretile bayi aradığı ve ba· 
yilik için"de 50 lira depozi. 
to şart koyarak birçok va . 
tandaşlan bu suretle dolan -

: dırdığı anlaşıldığındnn kcn -
disi İstanbul adliyesince tev 
kif edilmiştir. 

Bir dolandırıcıdan başka 
bir şeyi olmıycin bu adama 
tüccar ve alakadarların pa . 
ra göndermemeleri hususun· 
da nazarı dikkatlerini celbe 
deriz. 

Bıçakla bir birini 
yaraladılar 

Reyhaniyenin Aptalhöyük 
köyünde oturan Hüseyin oğ
lu Mecit \le komşularından 
Mehmet OJlu Ali arasında 
bir koyun yüzünden müna -
zaa çıkmış ve neticede bı -

· çakla birbirlerine saldırmış . 
laı-dır. Her ikisi yaralanmış 
ve• suçlular yakalanarak ev -
raklarile birlikte adliyı·ye ve· 
rilmiş!t!rdir. 

Bisiklet çalmış 
Reyhanıyeli Necip oğlu 

hammal Fettah ile Şükrü oğ 
lu lbrahim, Şerif oğlu Ömer 
in garajından bir bisikletini 
çaldıklarından suçlular mes· 
ruk bisikletle yakalanarak 
adliyeye verilmişlt-ı dir. 

HJrsızhk 
Jskend~run polis devriye 

leri geceleyin mahalle tarasın 
da meçhul bir şahsın dolaş
tıgını görmüş ve yakal,unağa 
teşebbüs etmişse de hırsız 
elinde bulunan bir torbayı 
atarak kaçmıştır. Torbada 
25 cep ve 23 kol saati ile 
12 lira para bulunmuştur. 

Yapılantahkikat üzerinebunlarııı 
uarendeli Hasan oğlu Meh 
met Yılmazın- geceleyin dük 
kaoıııdnn çalındığı anlaşılmış 
ve suçlu hakkında tahki 
kat ve takibata başlanmıştır. 

Dikkatsizlik yüzün
den çıkan bir kaza 
lskenderuııun Kara ağaç 

köyünde oturan bektaş oğ· 
.,., nu16 yaşlarında Davut ismin 

r 
eli a~ 
vlatla~ 
akta 1 

sofi~ 
oğul 

de birisi köy civarında da
var otlatırken yerde buldu· 
ğu ve fakat mahiyeti tespit 
cdil~miyeıı bir infilak made-

~ niııi. ak~am üstü evine götür 
' ınü t.. E . i. ~ u~. vde elinde oynar· 

ken bırdenbire patlamıı ve 
kafatasını parçalıyarak ölü • 
JDiine ıebep olaıuıtur. 

Belediye 
Meclisi 

Bugün toplanıyor 
Belediye Encümeni Evvel 

ki gün belediye Reisinin baş 
kanlığında toplanarak Vila· 
yelten iade edilen belediye 
bütçesi üzerinde tedkiklerini 
yapmıştır. Bütçı~ yeni esasli:t 
ra göre tanzim edilmiş v" 
önümüzdeki sene şehrin en 

büyük bir ihtiyacı olan mey
ve ve sebze halının ınşası 

için bütç~ye tahsisat kon· 
muştur. 

Belediye meclisi heyeti 

umumiye halinde bugün öğ· 
lede:ı sonra toplanarak ha 
zırlanan b\! tçeyi tedkık ve 
müzakere edecektir. 

Yankesiciler yaka
landı 

Geçenlerde yankesicilik 
suretil~ . Yusuf oğlu Şabanın 
11 ve Hüseyin oğ:u Meh · 
medin 17 lirasını çalmaktan 
suçlu aslen Siverck .. lıazası -
ııın Gülbeni mahallesinde 
otur rn Zülfikar ile Antak · 
yar.ın Şeyh Mhmed ma· 

halle-sinden sabıkalı Mustafa 
oğlu. Cemil Orukçu yaka· 
!anarak Üzerlerinde bıılunaıı 
460 kuruş mü.;adt"re edilmiş 
ve her iki sabıkalı da hak· 
laı mJa tutulan evraklarile 
birlikte adliyeye teslim edil 
mişlerdir. 

SIHHlYE VEKlLIMlZ 
SAMSUNDA 

Sıhhat ve içtimai muave

net Vekilimiz Doktor Hulu· 
si Alataş refakatindekilerle 
b~raber Samsuna gelmiş ve 
oradan Erbaa kazasmdaki 
felaketzedeler için alınan 
tedbirleri yerinde görmek 

üzere Erbaaya gitmiştir. 
Vekil oradan Sinoba gide· 
cektir. 

Parasız 
lı:- ~k böceği tohu 

mu Verilecek 
Bursa ipek böceği Ensti· 

tüsü tarafından, tohumluk için 
lpek böceği besliyenlerden 
ihtiyaçları bulunan esbabı a
lakaya meccanen tohum ve· 
rileceginden isteği olanlar 
Belediye dairesine müraca
atla i:;imlerini ve istekleri 
miktarını kaydettirm !leri lü
zumu ilan olunur. 

Şam - Ayın ikinci gü-
nü Şamd::ı Fransız ordusu 
tarafından bir manev 
ra yapılmıştır. Altıncı, 12 
inci ve 30 uncu günleri de 
büyük manevralar yapılacak 
ve bu manevralara \ayyare 
filoları da iştirak eyliyecek
tir. Manevra Şam civarında 
yapılmaktadır. 

Kilomet"'e usul jj 
Şam - İki sene evvel 

Ho • Komilierlikçe ı;ıkarılıp 
Fakat bir türlü tatbik edi· 
lemiyen kilometre usulünün 
tatbikı için şiddetli emirler 
verilmiştir. Ayın 15 inde-n 
itibaren kiloınetre kullanmı 

' 
yan IÜ<'car ve esnaf şiddet· 
le cezalandırılacaktır. 

Et fiatları hala 
yüksek 

Şam - Et fiatları, Tür · 
kiyeden mühim miktarda ko 
yun gelmiş olmasına rağmen 
hala pahalıdır. Dana etinin 
kilosu 55 ve koyun eti 65 
~uruştur. Diğer gıda madde 
aeri de bu nisbette yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Doktor Sehbende-
rin l"' lgrafı 

Şam - ·• Halk CP.phesi 11 

lideri Doktor Aodurrahman 
Şehbender, Parti namına 
Türkiye Cümhurreisi ismet 
lnönüne bir taziye telgraf1 
çekmiş ve kaı deş milletin 
acısına bütün kitlbile iştiralr 
ettiğini ve Suriye efkarıu · 
nıumiyesine tercüman oldu
ğunu bildirmiştir. 

Ankarada 
Müthiş soğuk var 

AnkarRda müthiş bir so 
ğuk hüküm sürmektedir. Ha
rarı-t derecesi sıfırdan aşa· 
ğı 16 ya kadar düşmüştür. 

Diğer tarafta ı yurdun 
birçok yerlerinde de soğuk 
dalgası vardır Edirnede 
Tunca nehri donmuştur. 

ltalya ile ticareı 
anlaşması 

İstanbul 5 - İtalya ile ye 
ni bir ticaret muahedesi ak
detmek üzere, dış ticaret 
reisi Cemal ziyanın riyase
setinde bir heyet Romaya 
hareket etmiştir .1, Yeni tica· 
ret anlaşması, ltalya ile ara
mızdaki ticaret münasebetle 
rini daha geniş bir hale ko 

r yacakhr. 

Yeşil gözlü Behice 
Bu yazı geçirelim Adalarda sessizce 
Çamların ağuşunda sevişelim gizlice 
Kuşların nağmeleri sevgimize;saz olsun. 
Bana candan bakışın ilihi bir naz olsun. 
Üstümüzd~ki mehtap bizi görsün kıskansın 
Zührenin şuh gözleri bu sevgiden ders alsın 
Ben ~ana aşk ninnisi söyleyeyim durmadan 
Sen yat uyu göğsümde saraylar kur hülyadan 
Aşkın bütün zevkini tıtt, gör inceden ince 
Yayımız böyle geçıin ye~il gözlü B..:bice 

- Hataylı 
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Rozveft Finlandiyada 
Yeni Rus hücumları Mühim bir nutuk 

söyledi 
da muvaffakiyetsiz· Vaşington 4 A. A. _ 

tikle neticelendi Amerikan parlementosu bu· 
Moskova 4 (a.a.) - Rus gün açılmış ve Cümhurreisi 

teb;iğine göre, Finlandiya Rozvelt bir nçılış nutku s~~ , 
cephesinde kayde değ!r mü-. lem~ştir. Uzun ve çok mu·. 
him birşey yoktur. Havaınn 1 him ol~n b.~ nutku~da Roz
{enalığ\ yüzünden tayyar e velt, dıktatorlere hucum et-
faaliyeti de olmamı~tır. miş, dünyaya bir ticaret ser 

Helsinki 4 (a.a.) - Fin- bestisi verilmesi lüzumuna 
landiya tebligint': nazaran, işaret f!derek diktatörlükle· 
öğleden sonra Rus ordusu rin ancık wbu JUrt'l~<! o_rtada·ı 
şiddetli taarruzlara geçmiş kalJınlacagını, e.~k'.. t~~a~e~. 

b··t·· h'" ı kı"ın ka usulünün barışı oldurduğunu ve 11 un ucum ar a • 

l k b . \ w söylemiş ve dünyamn karar 
ara mu acım er agır za- . . d 
. 1 .. k'" f'\ .. f" B. sız vazıyetı karşısında or u 

y~at da p~~ ... ~~ .. u ~uşh ur. rı; nun mevcudunu arttırmak 
pı.ya. e Go ugul :m a ecl ı · için vergilerin arttırılması 
mışhr. ece eyın yapı an 1·· . h 1 . ı· 

f uzumunu ıza ey emış ır. 
hücumlar da keza . muvaf .a· Rozveltin nutku bütün 
kiyetsizlikle netıcdenmı.~, Amerikan matbuatı tarafın· 
düşmanın beş tan~ı, 2 hu- dan müttefikan tasvip edil· 
cum arabası tahrıp olun· mektt" kuvvetin hakim ola· 
muştur. Rus bombar~ıman cağı bir dünya tehlikelerine 
tayyareleri ,tün de faalıyette. işaret olunm.ıktadır. 
bulunmuş ve 2 Rus tayyaresı Kozveltin pıarlam'!ntoya 
düşürülmüştür. verdiği 940 - 941 bütçesin-

Danimarkah 20 doktor de 460 milyon munzam tah-
Finlandiya ordusuna gönüllü sisat istt>nmektedir. 
olarak yazılmişlardır. 

f, ansanın yardımı 
Paris 4 (a .a.) - Finlandi 

yanın müracaatı üzerine Mil
letler Cemiyetinin 18 kanun 
evvelde verdi~i karar muci· 
bince, cemiyet katibiumumi· 
liğinin Fransaya gönderdiği 
notaya Baş vekil Dalat.11 e 
tarafından cevap verilmiştir. 

Daladye, Milletler cemi
yeti paktının hükümleri mu· 
cibince ve Cenevrenin tes· 
pit ettiği şekilde Fransanın 
Finlandiyaya yardım etmeğe 
karar verdiğini ve harekete 
amade bulunduğunu cevaben 

bi!dirmiştir. 

G1:1rp cephesinde 
Paris 4 (a.a.) - Bugünkü 

Fransız tebliğine göre, cep
heJe kayde değer birı;ey ol· 
mamış, yalınız keşif kolları 
i<endilerine ·m~vdu vazifel~ri 
ifa ederek yerlerine dön
müşlerdir. 

Paris üzerinde A'man 
tayyareleri ' 

4Agda 
Yakalanan kaçak 

Alman eşyası 
Londra 4 A.A.- Geçen 

bir hafta içinde lngiliz harp 
gemileri tarafından ve Al· 
manyaya ait olduğu t~spil ~-
dilen eşya 20 bin tondur. 

Harbin başlangıcından 

sene sonuna kadar ln~iliz 
donanmasının bu suretle ya 
kaladığı Alman eşyası5376j0 
tona birliğ olmaktadır. 

Fransız donanına
sının faaliyeti 
Paris 4 A.A.~ Geçen 

bir hafta içinde Frımsız do
nanması tarafında 10 bita
raf gl~mide araştırmalar ya
pılmış ve 18 bin ton Alman 
eşyası müsadere edilmiştir. 
Harbin başlangıcından beri 
Fransız donanması tarafııı
d an tevkif edilerek arR,tar 
ma yapılan gemilerin sayısı 
237 ve müsidere oıuııan eı 
yanın sıkl-!li 289 bin ton· 
dur. 

Paris 4 (a.a.) - Alınan merika hükumeti, Finlandiya 
tayyareleri dün Fransanın 1 t: satılacak_ harb malzeme~i 
garbinde ve Paris üz~rinde ~ ıçın .100 mılyon dolarlı~ bır 
müteaddid keşif uçuşlttrı ' kredı açmayı kabul etmışv~ 
yapmış ye hiç bir bomba ( 14 bombar~ıı~ıan~. tay~aresı 
atmadan gc":ri .dönmüşlerdir. göndereceğım F ııılandıyaya 
Tayyı.re dafi toplarımız tay· bildirmiştir. 
yarelere ateş açmışhr. İki Rus fırkast ku-
Düşürülen Sovyet şahlıyor 

tayyareleri Helsinki 5 A. A. ~ Ve 
Helsinki S A. A. - Bir rilen haberlern göre, Uzak 

İtalyan gönüllüsünün idart>sin Şimalde iki kus fırk•l'lı kuşa 
tılmak üzeredir. Finlancliyal deki Finlandiya tayyaresi 
ların seri kuş ıtma hareketi· 

Rus deniz Ü lerini ve tren 
le bu iki fırkanın imha edi· 

yr>llarıııı bombardıman etmiş leceg~ i tahmin olunmaktadır. 
tir. Har bin başlangıcındanbe 

Finlandiya tayyareleri Le 
beri Finlandiyalıların dijşür· ·o ningr<!d üzerine ve Ruı 
düğü tayyare adedi 1 :> Yt! hatlarına milyonlarca beyan· 
baliğ olmaktadır. 8 b 

name atmışlardır. u eyan• 
Amerikanın yar- namelerdel Ruslar buıünkü 

dım1 hükumete kftrşı isyana daıet 
Nevyork 5 A. A. - A· edilmektr.dir. 
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Finlandiya~a 
Ruslar yeni hücumlar yaµ.tı 
Fakat°' bütün hücumlar püskürtüldü
Aln1anya Rusyaya askeri yardım teklif 

edecekmiş 
Helsinki 5 AA.- Ruslar dün yeniden ·ve şiddetli hü

cumlar yapmış fakat bütün cephel~rde Finlandiyalıların 
mukavemeti sayt-sinde bu hücumlar püskürtülmüştür. Ba 
zı mmtakalarda mukabil taarruza geçen Finler ilerlemek 
tedirler. 
Havas ajansınınFinlandiya kaynaklard.rn aldığı hab~rlere 
göre,Firı siyasi mehafilinin~intıbaı şudur:Almanya Sovyet 
Rusyanın Finlandiyada düştüğü müşkül vaziyetten istifade 
ederek ona bir askeri ittifak t c::klif edecektir.Rusyanın bu 
askeri ittifakı kabul ettiği takdirde bile bu kış esnasında 
Alman kıtaatınınFinlandiya cephesinde bir iş görebilmesi 
ne imkan yoktur. İlkbaharda ise, Almanyanın Finlandiya 
cephesİnf! asker sevkedebilip e Jemiyeceği de ayrı bir 
meseledir. Olsa olsa, Alman • kuvvetlerinin müdahalesi 
tehlikeli olabilir. Fakat bu da nihayet kati netice üzerin 
de müessir olamaz. 

Rus İngiliz münasebetleri 
Londra 5 A.A.- lngiltt:r~nin Moskova elçisinin altı 

hafta mezuniyetle İngiHereye dönmesi, siyasi mehafilde 
mühim bir hadise olarak karştlanmıştır. Ancak şurası mu 
hakkaktırki, ·İngiliz .Sefiri tekrar Moskovaya dönmiyecek· 
tir. Moskova Sefaretine kimin tayin edileceği hakkında 
hen~z kati bir şey yoktur . Ahval ve şerait Elçinin lngil· 
terede kalmasını istilzam ettiği müddetçe bu hal devitm 
edecektir . Bu hadise, Rus -İngiliz münasebetlerinin inkı 
laı mahiyetinde demektir. 

lngiltereninMoskova maslaha!güzarı bu müııasebatın ida-
mesine devam edecektir. 

İngiliz siyasi mehafiti , ingilterenin Finlandiyaya yardım 
da devam edeceğini ve bunun neticesi her ne olursa 
olsun h~sabı katmıyac ığını, Sovte t Ru;ya 11n Finlandiya· 
da işgal ettiği toprakları tahliye edilin:iye kadar bu yar
dımın süreceğini ve bütün mesuliyetlerin Rusyaya aid 
olduğunu beyan etmektedir;er. 

Bütün şayialara rağmen, İngilterenin Avrupa ~imalin· 
deki siyaseti aşla değişmemi~ti r . 

İsveçte komünist tahrikatı 
İstokholm 5 (a a.) - lsveçteki komünist partisi, Sovet

ler lehinde propaganda yaptıklarından dolayı polis tara
fından takibata uğramıştır. İsveç komünistlerinin Sovyet• 
lerle daimi surette muhabere yapara:< Finlandiyayu yapı· 
lan sevkiyatı bildirdikleri haberi teyid e tmektedir. 

ısveç hükumeti, Finlandiyaya 300 hastane kızağt bediye 
etmiştir. Bu kızaklar yaralıların naklinde kullanılacaktır. 

Garp cephesinde keşif ınüsademeleri 
Paris 5 (a.a.) - Garp cephesinde dün iki tarafın ke

şif' kolları ar.ı sında oldukça faal hare ketler kaydedilmiş· 
tir. Fransız keşif kolları iki üç kilometrn derinliğinde 

[ Alman hatlarına girmeğe muvaffak olmuş ve esirler al· 
.... mıştır. Otomatik silahlariil ateşi altı~da Alman müfreze-
""' leri 'ağır zayiat vererek geri çekilmişlerdir. Hava faali-

yeti de dü 1 oldukça şidd~tli olmuş ve: ilci Alman t.ıyya 
resi düşürülmüştür. 

Görigin yeni vazifesi 

Londra 5 (a. a .) - - Bnlinden bildirildiğine göre, Ma· 
reşal Göring iktisadi siyaset kontroliint> memur edilmiş-

tir. lngiliz gazeteleri . bu tayine ehemmiyP.t vermekte· 
dirler. Gazeteler, hu nun, ablukanın Almanyayı düşür
düğü zorlukların nelicesir: oldu~unu yazarak şu mütaleayı 
yürütmektedirln: 

"Göring bizi'm b: r ' numaralı düşmanımız olmu~tur. 
(" Goringin gözden düşmüş olduğu hakkındaki haberler 

bununla asılsızlığrnı 'İspat etmiştir . Alrr.anya. mecburi 
bir istikraz yapmak niyetindedir. Almanyanın hakiki ha· 
kimi kimdir, Hitler mi, Göring mi'? Hitler Şeftir. Fakat 
Göring nihayetsiz salahiyetlerle birçok kudretleri elin<le 
tutmaktadır.,, 

Göring Alman ihracatının abluka dolayısile durması 
üz~rine, Almanyayı düştüğü mali sıkıntıdan kurtarmak 

için çalıımakbr. 

YENIGON 

lngilterenin 
İstihsnı kudreti 
Ameril:anın en ileri ge

len siyasi, ilmi gazetelerinden 
Nevyorkta münteşir Nation 
İngiliz İmparatorluğunun kuv 
vetini mevzubahi;; ederek 
şunları yazmaktadır. 1914 den 
beri dominyonların ~anayi 

kapasitesi yüzde altmış ihti
mal bütün imparatorluğun 

ise yüzde 300 - 500 nisbe· 
tindt> artmıştır. Bu artış bil
hasse madenlerde çok göze 
çarpmaktadır. 1914 de İmpa 
ratorluk yalnız 100000 ton 
asbestos istihsal ediyordu 
1937 de ist~ bu miktar yarım 
milyon tona çıkmış.1914de ni 

kel istihsalatı hemen hiç dene 
cek derecc>de azdı fakat bu 
gün umum dünya nikel sar 
fiyatının yüzde 87 sini Ka
nada temin etmektedir. 1914 
de İmp.tratorluk dahilinde 
Tungsram hemen hiç bulunu 
yordu. 1937 de ise 8000 
ton istiksal edilmektedir. İm 
paratorluğun umum k'1ynak
ları bitmez tükenmez bir ha 
zine teşkil etmektt>dir. Ma· 
kale bundan sonra devam 
ederek bu kaynakların altın 

ve döviz noksanı yüziinden 
lngiltereye kapanmayacağına 
çünkü bütün imparatorluk 
paraları içinSterliniıı esas tu· 

tulduğuna işaret etmt!kte ve 
bunlardan her hangi birinin 
düşmesi İmparatorluk dahi
lindeki kıymetine tE"sir etmi
yecektir. Nihayet lngiltere-
nin elinde takriben 2000 
milyon değerinde İmparator 
luk tahvilat ve eshamı var· 
dır. Lüzumunda onları tedi
yat ıçın :kullanabilece ktir 
demektedir. 

Mısırla Japonya 
arasında 

Kahir~ 4 A. A. - Japon 
ya hükumeti bir pakt eldi 
için Mısır Hükumetine rnüra 
caat etmiştir. Bu muracaat 
ivltsır hükumetince kabul e· 
dilerek müzakereye başhn· 
dığı hab~r ver:lmektedir . 

Diğer taraftan lranın Ka 
bire Elçisi, hac vesilesile Hi 
caza gitmiştir . Elçinin Hica· 
za ya~tığt bu seyahate Mt· 
str siyasi mehafilinde büyük 
bir ehemmiyet verilmekte· 
dir 

Rus - Japon tica
ret anlaşması 

Moskova 5 A. A. - Ja
ponyanm Stokholm sefirinin 
riyasetinde 6 kişilik bir J~
pon heyeti Moskovaya gel· 
miştir. Bu heyet Japonya ile 
Rusya arasında bir ticaret 
muahedesi akid, müzakere -
lerde buluııacaktır. 

KızJlayın otobüs 
servisleri 

Tokat ve mülhakatında · 
deki kazalardan yaralı ve 
hasta taşımak üzere Kızılay 
muntazam bir otobüs nakli · 
ye servisi vücud'! getirmiştir. 
yaralılar süratle et var vila· 
yt>tlerdeki hastanelere yer -
le tirilmektedir. 

C r -
Hitler 

Sulh için tavassut 
istiyor 

Londra - Yorkshira Eve 
ning Gevs gazetesinin diplo
matık muharriri yazıyor: 

·' Hitler Almanyanın Sov 
yetler birliğinden bekliyebi· 
Ieceği yardım hakkındaki ha 
yal inkisarını ltalyaya bildir· 
miş ve bir Rus muvaffakiyet 
sizli2'inin tevlidi edeceğ ciddi 
neticderden korkarak mül
tefiklerle barış müzakeresine 
girişilm~sini Musoliniden ri 
ca etmiştir. 

Mezkur gzeteye göre, 
Musolini müttefikl.!rin Po· 
lonya a~ Çeko~;lovakyanın 
tahliyesini istemeleri muhte
mel olduğu için bu teklifi 
reddeylemiştir. 

Fransız 
Parlamentosu 
Toplantıya çağırıldı 

Paris 5 A. A. - Fran· 
sız parlamentosu ayın 9 un· 
cu günü adi itiçmaa çağrıl· 
mıştır. Hükumete geniş sala 
hiyet verildiği için bu içtima 
devresinde, yalnız Milli Mü
dafaa bütçesinin müzakeresi 
yapılacak, pek az kanunlar 
müzakere olunacaktır. 

Macar Hariciye nazırı 
Roma 5 A .A. - Macar 

Hariciye Nazırı Kont l Ça
ki bu günlerde mezunen 
İtalyaya gelecek ve Sanre
moda onbeş güıı kadar kala 
caktır. Macar Hariciye Na· 
zırı VenediktP. Kont Ciyano 
ile görüşmesi ve sonra Ro-
maya giderek Musolini tara 
fından kabul edilmesi muh
temeldir. İtalyan Siyasi meha 

fili, Kont Çakinin. bu zi
yaretine büyük bir ehemmi 
yet vermektedir. İtalyan 
gazeteleri her iki memleke
tin barış için çalıştıklarını 
tebarüz ettiren yazı!ar yazmak 
tad rlar. 

Uzak şarkta 
Şanghay 5 A. A. - Çin 

Ji.:.:ışk umandanının tebliğine 
göre, Çin kuvvetleri son 
günlerde Japonları fena hal· 
de sıkıştırmışlardır. 

Bir çok yerlerde geri çe{ 
kilmek m~cburiyetinde kalan 
Jetpon kıtaları ağır zayiata 
uğramışlardır. 

itan 
Antakyada kain milli em· 

laktan bulunan Kantara de
ğirmeni balık avı hariç ol
duğu halde icar<" verilecek· 
tir. Tahmin bedeli (300) li· 
radır. Zam etmek istiy~nler 
tahmin bedelinin yüzde 7,5 
nu malİ)e veznesine teslim 
ederek 18, 1,940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
15 te milli emlak müdürlü· 
gu odasında açık arttırma 
usuliyle icare verileceğinden 
talip olmı[ar mezkur günde 
defterdarlık milli emlak mü-. 
dürlüğüne müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

3,1,1940 

Af ganistaıı 
Niçin seferberlik 

ilan etmiş? 

G 
'1ü 

l 
5 -Kahire-Elmısri:gazetesi· Ştl 

nin Kabilden istihbar cttird 
ğine göre Afgan • hükumet 
umumi seferberlik ilanına 

ve Rusi - Afgan hudutlarını 
sıkı bir tarassut altında bu· 
lundurmaya karar \'ermiş· 
tir. HiY, 

Bu haberde, Afgan "na' ke 
zırlar heıetinin Rus - Af ve 
gan huJutlarını askeri bakı mi 
mından muhafaza ve taras· 
sut edilmek için bir çok te- nü 
dabir ittihazı hakkında mü· <le 
zake rede bulunduktan sonra 5~ 
diplomatik sahaya geı.;f!rek gı 
orta şarkın vaziyetin etraflı 

1 
.. 

surette tetkik ettiği ve ne· : 
ticede Sadabat paktının akid d' 
!eri Türkiye, lrak ve lraıı r~ 
ile daha sıkı münasebetler ~ .. 
idame etme~e karar verdigı b' 
oildirilmektedir.Bu karnr he . ı 
dört devletin Rus tehlikesi• ~ 
ne harşı müdafaası hakkın a 
da müzkur paktta mevcu 
bulunan hükmiin seri suret 
te tatbik mevk;ne geçmesi· B 
ni temin etmek için ittihat m 
edHmiştir. yu 

Rus tehdidinin tehlikeli ya 
ve sıkı bir faaliyet arzettiğl l erı 
bu sıralarda orta şark de~ 

letiuin de Afganistanla ayni be 
safta yer almakta oldukh~rı ku 
kaydedilmektedir. Suudi Ar' la 
bistanın Kveyitü E nirli~i ile is 
müzakereye başlamış olma
Lu sebepteıı ileri gelmekl1 

dir. ele 
Ve bu, lbnissuudun, yalnıl ni 
Küveyit hakkındakı metalibi mi 
tından sarfı nazar ettiğifl ge 
değil~ ayni zamanda, islan~ le 
yetiıı bolşevikliğe karşı mıl mı 
dafaasında başhca unsur ol til 
malan dolayAsile müştere~ ca 
b:r ıni :.iıfcH hak· 
kında istişarede bulunup te yıl 
dabir ittihaz etmek istediği· naı 
ni göstermektedir. : ve 

"Eksçeync telgraf,, gazetl ma 
siııin Moskova muhabiri bil rın 
diriyor: ca l 

Umt1miydle mevsuk mal~ lar 
mat olan Moskova poloti~ ve 
mehafili, Sovyet ricalinill lar 
Stalinin ısrarı üzerine,Türk çır 
ye ile anlaşmak hususund bir 
evvelce inkitaa uğramış bli att 
lunan müzakerelerin tecdid rııı 
ne zemiD aradığım söyleme na 
tedir. Malum oldumğu üzer lur 
Kafkasyada doğuş buluna nı< 
Stalin, Irak Iran ve Afgan 
tanla olan ittifakları haseb Lü 
le Türkiyeye Molot0ftan zi! zü: 
de ehemmiyet vermektedi bıı; 
Ayni mehaf ilin teyit ~ttiğiır 

göre Stalin, bu husustaki a ka 
zularını kabui ettirecek b da 

vaziyette olduğundan Mos~ 
va Ankara müzakereleri11i;Y 
yeniden tıaşlıyacağı ümid l 

lunabilir. 
Stalinin bu husustaki arzııİ' ede 

b .. t. b bl a rını tf" aruz el ıren u 
ber Londrada Pariste ve ve 
viçrede büyük bir alaka 1 

karıılanmı~tır. 


