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------------------ lfim ileğiJdir. 
GtrJSrDELtK SİY ASI B...8-I:s .. J.-\ .F'İK.İR. GAZETESİ 

........... __________ ,.111;,;;~~::;~~ ..... --------------------------------------..,,.---=-".,.,. ____________________________ ___ 

Feliketimiz dost ve yabancı memleketle 
Valimizin akisler uyandırdı 

Bul · t .k .. · ·ı 1 R konferansı garıs an ı ı mı yon eva, omanya on 
milyon ley ve Yunanistan onbin lira verecek Pertşeh,~bed~lad·~ünP, 
A . . . e ır e ı ı 
nıerıka Kızı/haçı on bın lıra gönderdi. Fransız gazeteleri de Valimiı B. Burhan Teker tı\ 
fn..a.:......---d ·ı .E J .. k J rafııırian pazartesi günü Halka 
.a<t..i{,ıye eğı ,-e a etze el~re yardım edilme6ini isti)'oı lar viııde verilecek korerans sııbaeı 

münosebetile 4 ikinci kfmun par 
Ankara, 30 (H.adyo) Aukara. 30 (Radyo) r :ri.,et 9e teessurlerimize ietirak 1 ·ı 1 şembe günü ııaat rirmiya tehir 

IAk t~gı iz gaıetelerı büyük fe Amerika kızı lhaçı telgrafla\ etmialtt1 dir. 
e ı "b h "" edilmiştir. 

beri t7 ~ucı olan 1zelzelenın a on bın dolar göndermietir. 1 Ankara 30 (Radro) 
.e ır gelmez ngilız Kralı Ankara. 30 (Radso) - 1 Alman Büsük el~isi Fon Pa 

:•: gö~deritdi~i t lgrafı ıweret BesraUa ) üksek komiser ve pen vukua gelen felfıket\en dola 
• 1kt~dır, Kral bu telgrafa, Türk cumhur reisi hükümetimize tezi fi tahriri olarak taziyette bulun 

dmı 1,!'tuıe bu kadar acı ve bu ka )'etlerini bildirmıeLir. mak için hükümetindeıı tali 
ar.elem ver ı ı h b · 

Umumi mağazaların depo 
inşaatı ~itti 

d en ze ze e a eı mı Ankara, 30 (Radyo) - mat almıettr· Alman Rudyosu 
Burunca çok mılteessir oldum. Berrııt eerafrndan bıı· heyet Tü:kçe neerivatinda ı9 ziyetlerini Umumi magazinler ta:afıu 

1 
~ huıusta milletimin Türk mil Tür~ Konsolosluğuuı1 gelerek ta bildirmiştir. dan yeni ruptırılan bOyük depo 

tehn_e kareı durdukları ve gös - --- l ıarın ineaatı hitam bulmuotur, 
erdıkleri taıiretiııi kabulüuü re F eld.hetzrde kardeflerimize yardım 1 Buoların açılıe merasimi bu giln 

ca ed · erım demfetir. •• lerde raı:>ıla<'aktır. 
Baeoekil B. Ot1rnberlayndrı ; Dun şehrimizin hamiyetli hal- l!enüz kiieat rosmi yapılma 

'uku bulan zelzele haberi ben' mıe olmasıua ra&tmeu görülen 

deheet _içinı1e bıraku. Türk mılle kı 20 bin lira teberrü etti 1 i~ıtiyaç ~üzerinu evvelki gün eeh 
ti Ve bılhasea felaketzedeler ıçin rımlz tuccarlarıııdan Şefık Kaha 
durduQum teenürlerimi ekselau S • M "ll" J k •t • .. bana ~it bir kısım ticari emtea 
Bımıza arıederim demietır. IVaS l l yaT ım Oml esrne UÇ Vagon bu maAazaJA depo edılmiş ve 

Londra, ao (Radvo) - yiyecek, geyecek ve yatacak gönderildi bu müııaPebet•e reni bina rap 

Yardım trenleri 

1 
. vasıl oldu 

E rzincandan yaralılar yurdun 
hastanelerine gön .. ieriliyor 

Ankaıa 30 (Radyo) 
Erziııcıından birinci tertip 

yaralı kafılesi Divriğe gelmiştir. 
Ankara 30 (Radyo) 

Felaketzedelerden birıiııin 
Sıvas ve diğer bininin Talasta 

isk~nı mümkün olacaktır. 

Erzincana gelmiş 

Ankara 30 

leri 

l Malatya, füazığ, Oiyarba Bu sabah te. 
kıı· hastaneh~rine göndeı·ilecek- na 300 1atak!1 ~i 
. l kd" d 'k" . dad hestane91 g 

~tır. Yo açıldığı ta ıı• e ı mcı Hastane rontge 

ı 
knfile Sivasa olmadığı taklir<lo ratuvarları ha 
Cenup vilayetlerine gönderile- tarla mücadel 

ı cektir. tı vardır, 

ı--~~~----------------------

1 Fransız Başv 
llarp hedeflerini anlatan nuth 

İngiliz, Fransız bi · 
kese açıktır Havas ajausıuın bildirildiA'ı ,

1
., b .. d d .

1
. raklarla ve murt dallarile süslen 

De göre: e ertu le re Avam e 1 ıyor mietir. 
Müthie bir zelzele felAkttıne Bundan baııka ikinci bir par Ankara 30 (Radyo)I 

;~;:~a;r;::.~ "~~111:,:~~:::o~~hı~: Sene ~aşrnda yapılması mukarrer eğlenceler tehir e~ildi :1mı!;g!~0~u:~cF:r~l:1:~~;1:aetur~it 1 -ıtEf;,!'3klns~z has,v} ekbili 
1ı)oadlaedfJiey~ biı' 

.., 
1 
mu e ı crın aı ı rı kaili 

aerekee avanı mılLLehtı bir\<tıah --- t k 1 
h Felaketzede kardeelerimize' bir vagon gıda maddesi ve eşya 1 ıak mda >eyaııatta bnlu muş d b d I . 

ur aösterm .... ktedır. ı r """ L D sın a mı e eyı 
Fraasız "'gazeteleri du felfıko rardım iQill Vali Burbau Tekerin 1 hazırlamıelardır. r On Lr.IGRenzen tur. B. aladiye beyanatında . 

te kareı yalnız ıazire değıl bü rİ)'fiselınde toplanan milli yar Mersin, Tarsus, Yenice de Berline gitti ! Fransız ve İngiliz birlıği her mı1nasıp olur. A 
tılu akdenizde bulunan eıhht he dım komitaei bütün tüccarların ' hazırlanan yirecek gifecek yata kese açıktır. Bu gıin mustarib güdenlerle 
ıetl · d h . . • calr •tY• da 11•• beosıo ve imda Ankara 30 (Radyo) · 

erın er al dmı\ 'I'Urki.Jo 9e hamıııetlı halkımızııı ttıberru dı sıhhi v&eaitrine lliıım mr.:rı Romadan bildlrildı~tne göre 1 bulunduğumuz hadiselerin te- amAdeyim dem' • 
cumhurireU topraklarına gltmaeı lerıni kayıt vv kabul etme)'e h k h . _ S ' - - -----
Dİ ve Fransız milleti arasınd ı boelaınıetır. ma ru _aı_ı mu _tcvı uç. ua-o~ ı Almauranın Roma bJfük elcisi , Sovyet - Fİ~ çarpıfmaları 
bir iane açılması lüzumu yazmak vasla mıllı komıte emrıııe Könde Fon Mokoaztin Alı.uau Zimamdar 
ladalar. Fraueız matbuatı Türkı Az bir zaman zarfıuda top rilmietir. Ayni ret sevkiretı de tarı ile .cörüemek üıre Berliae ş,· m alde R usl at· taarruz 

lan<ın iane mıktarı ralnız eehri vam etmektedir. hareket etmıatir, 
rere rardım Fransız efkArı umu " 
ıniıeeine kabul ve hllkfünetı;e mizde rirmi hiıı lirava baliğ ol h ı ki 
teevib edileceQ-inden eüphd edil muşLur. MrhalUH arasında evler Felaketzedelere Rus-Bulgar müzakerelerinde 1 azır_ ı a ~· yapıyor 
mediii ilhb edilmektedir. do avnlyat toberrürünü dört kol yardım edenler j 

Ankara ao (füd}c) - dan kabul etmeve Çıkan havan Lira A k k dı Ladoga gölü şimalinde Ra• 
Vukua gelen zelzele dost \'e !arımız veıilea eefB)'I ve bazı Akdeuiz ticaret eirketi . 3000 s e,rı ıkstım a müdafaa kıtalar ının önünde 

rabancı memleketlerde derin 8 • evlerden verilen nakdi muavene Fahri Gtlran 500 O aca ır 1 -
B er husule getirmletır. tı alınıelardır. Bu tıuretle alınan N:.ııım Mıskavi 500 Aukarr 30 (Radro) 11 ara, '' a yo - Aııkara :ıo ki 1 lcpak fAbrikaeı 500 A k 0 0 (R d ) 1 

Oenevredeki be~·nelmılel rar her ııevı ena miktarı mühim bir Gandurlar 500 Sovfet Bulğar anlaşması yal 1 Sovyct :Fin mulıasamatı ~,. bliği· 
dım birliQi reııi Bılıgın her tür- sekun tutmakta vo teberrüler Necati Haucr 500 nız iktisadi meselelere münhasır hakkında Fin tol>liği: Ş ıa&l ceplı 
Hl rardın edece"'inı teklıfıud0 deum etmektedir. 1 Tömilk nehıreei 465 A 1 " ~ Ahmet Ramazan 400 deıtildir . Ruesanın asken meta 1 l!.,inl:rndivada K<u·oli Bor· ısımlarıoda işa 
bulonmuetur. Bütün Mersiııliler bir birle Zekerlra güran 300 iibalı da hazızlamıı.kta olduğu 1 zalıındn faaliyet devanı etmek yoktur. Hava 1Dnhar 

Ankara, 30 •Radro. - rı ita )'arıeıroB&ıua felaketzede Salih Sezer 800 ıövleniyor. ! todir. <·oı·uyan ctmemi~tir. 
Romanra hüki\metı rardım kardeelerlnin rardımıua koemak Z. Bilmen ve M. Akil 300 

olmak üzre on milyon le)' vere- tadırlar. VılAret Devlet memur !:; ~:!~r ~~g Garp cepheainde l Üniiıniiıdoki giinler i9iudo . rJadoga giilü şimali 
cektir· Bu JArdııu ie\enıldıği tak lorı muaelarrnıu ~üzdo beşini Musa Karabük 200 Ank:na ao (Radyo) Sovaııta gi>lii ar.1:m11la Ilus sııule Rus t:rnrrozo m 
dlrde bu mikdarda kereste gön· teberrü etmişlerdir· 1 SaiUer ticarethanesi 200 ı . . . l . kıtaları ününde rdur de 1 Garp cephesinde tayyare vazıyetuırn devam oc eceğı ve 1 1 rı eoegi bildırilmietir. Bu mık· y lb ~ b . 1 - YEK-f'rN 8265 ' 1 tt ·ı ı· . .1·1 k tıu. Hu ]ar ıı:ı:ak 'ma. ı ı aeı munase etır e tuc ;; lJ f \' . ·a ha 1 tı ııı n. 1 er l) ecogı zaııııeuı mo . 
arda kereıte gönderilmesi tercıh car külübünde ve a"keı\ mahfe! aa ıyetı yenı en ş amış r. tedir. Vibor•"U hoıııhar<lıman lıırıuı tnhkrnıle uğra 
edilmiştir, "' ~ 

Ankara 30 (Radro) - de )'Opılması mukarrer bRlO te Hamı·yetıı· Yurtdaş otleıı mmn menzilli 1op ateı;ıi ve yeııi<leıı tnarrıııa ha 
Yunan hfikOmetı on bin lira eAlenoeler gayri muanen bir diimloııbel'İ ondalıtı ıko mi~tir. iizro talrvi,\C kıtaatı g 

ıöod zaman için tehir edılmiıtir. tedirlor. 
ereceaini fakat 18Lenırse bu 1 Aıık0 ı·a 30 (lhd\"O) 

D Dün Tarsusta toplanen te Yurdumuzun büyük bir kısmında Hareketi arz n • ' • .l!ıinlırndiya ceplıo~iı 
un rerine ılao aönderileceAın k b' b" il Sov.rot tobli"İne nazaran ·ı d'tt l" ı b' 

bildirmietir. llaQ ai>nd ·ı berrü mi tarı on ır ıo ra ve yüzünden Evleri yıkılan malları kayp olan kışın en "' ı·ı en ıeor ıır ıa er 
lerrih edilmielirı erı mesı elli balra, onbeş sandık ee:vadır· ı şiddetli zamanında Kar ve Yağmur altında kimsesiz miilıiıu lıic;l.ir lıadi~o kuyde· Jtns tayyareleri koıuli 

Ankara 30 •Radro. - Tırsusla da teberrüe detam edil ve açıkta kalan y Ur t da Ş 1ar1m1 Z sizin yardımınızı diJıııNliği vo bi r~ok noktalar- ıu bom balaımşlar<lır. 
Butıar hOkOmeti ıardım ol mektedır. b ki' 1 H lk . d kk" 1 d ( M'llA Y d da tavrarnlorin muvnffakiret hlnrı aı"ısıntla ,ühiı mak a 'k e ıyor ar. a evm e teşe u e e'l ı ı ar ım . • ·b · • • .: •.. . ... 

zre ı i milron leva ıabaiea Tarsueun Yenice Köyi\ halkı K . ') V d I ki kd' e ayni lı bom ttrilımaıılar yaptıklıırı şıklık goruhhıgu abo 
h kabul eımletir. riyecek ve girecek olmak üzre omıtesı atan aş arımızın yapaca an na ı v . bildil'ilnıokteılir. mektodir. 

yardımı kabul etmege başlamıştır. - -- ---
i Yapılacak yardım nakden olacağı gibi :.ATAK, ilk OkUf öğretmenleri 
YORGAN , BATTANİYE , ELBiSE, DON, GOMLEK, Mebuslarımız 
ÇORAP ve saire gibi örtecek ve geyecekte olabilir. D"ün büyiik bir toplantı }'aptılar 

Milli yardıma yu.;-zer ı·ıra ve'r- !Teşekkül eden toplama Komiteleri Evlerinizede ayrıca' mühim kararlar verdiler 
müracaat edeceklerdir. ı - --mekle İŞtİr k tt•ı 1 Yapacağınız yardımı vereceğiniz e~yaları derhal Bu gfın maarif' r:ıüdürü ,aylık meskeıı h ... 

------~ -~ 1 er 1 bir pa~~t halind~ hazı~lı.yarak bu Komıtelere Makbuz . Şefık Ergfındüzüıı başkanlığm rü etmişlerdir. 
Ankara, so (Radro) tekKül eden millt rardım komite mukabılınde teslım edınız. • • da toplanan ilk Okul öğret-! 2 Yıl başı 
BtırDk mille\ meclisi parti ı ainio ca!ıema eeklini haber ver .. " Yapacağınız yaT~ı~ı~ !1'T felaketzedeyı' menleri : 1 ü~. ~fınlük tatild 

iDeclie ırabıı te müstakil grup dikten sonra Baeveki Dr. Refik olumden kurtaracağını duşununuz ve yardımınzı I Son zelz~le felaketinde ölen l kışılı.k grupla' 

dt\nkü toplantılarını ıurdumu· Saıdam ittihaz olunRD ve dluna ona ~öre hazıTlayınız : . . 1 vatandaşların aziz l'uhlarını komıta eml'lll 

ıuo bazı mıotaka'arında vakua cea olan hueuaat hakkıoda verdi Milli yardım Komıte:.!... 
1 
t(lziz maksadile bir dakika yardım topla 

ıelen zelzele felılkeLi iQıo ıapılaıı Ai izahat leeekkürle kareılanmıe =Al I ,,,; d , ayakta durmuşlar ve müteakı- 3- Yıl 
te fapılmakta olan rıırtları hü tır. Her mebus hemen yüzer lira ay Kumandan ıgın an : beıı bu felaketzedelere yardım eglenceler 

kDınetten dinlemek üıre yapmıe rardımı kabul eımie ve ruzname \'ıl başında ınahfelde yapılması nıukarı·er top şeklini döşüıımiişlerdir. ralara g 

lardır. Heyet bir dakıkA sül<Ot de baeka görüeülecek madde ol lautmın SOll zelzele felaketi ıuiin~sebetile "UVl'İ J- Bu topk•ntıda her öğret 4-
ı.to ıonra e\'ela mıllı rardım ko madıQı iQin rirasetçe celsere nit ~ " 

1 
men meskensiz kalan vatandaş ler ve 

atıe rtiei Aodulbalik Renda &o ha ret terılmiıtır. muayyen bil' zeıuana tehir edilnlİŞlİr. ! lara prdım olmak üzere. hiı'el' dele 
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