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( Sayısılher~yerde~uruş] Sah ... ... Selim ÇELENK r.t 
Neşriyat,.Müdürü ~ c- · 

'Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
~üdürü adı!la gönderilmelidir 

llanların lıer kelimesinden 
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Abone:~: Yıllığı _: ~ ~Lira 
Yabancı. ' meınleke tlere 8 Lira 

5 kuruş alınır ücret pe~indir Günü:geçmiş sayılar 5 -.kuruş 
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ŞlM DlLIK HA FT ADA lK ı DEFA ÇIKAR H A L~K~G~A~Z~E~T~~ES t~T~E~s·~ı ~s ~T~A~R~l ~H~l~1~9;28~Y~IL~1~2~S~A~Y~l '~23~7-:.3-:,:f\:I :R-E~S~: ~Y~E~Nl~G~Ü~N~A~N~T~A~K!!!:!Y~A> 
Şefkat ve hamiyet yarış• karşısında 

Valimizin ihtisasları 
Sayın Sökmensüer diyor ki: 
c Milli felaket karşısında Hataylıların gösterdiği candan ala· 
ka, Türküm diye iftihar eden her vatandaşı derinden miite
hassis edecek kadar parlaktır. Bu hareket, milli vahdetin, 
milletçe ha..-ekete geçilmesi icap ettiği anlarda ne büyük ha
rikalar yaratacağına en güzel bir misaldır. Hataylıların bu da-

vada gösterdiği hareketi en yüksek bir:· fazilet eserif olarak 
ifade E:{mek isterim , 

Milli felaket dotayısilt> gür.lerdenberi Ha· 
tayda başlıyan şefk&t ve hamiyet yarışı bü· 
tün hızilt:: ve mütemadiyen artan bir senıd· 
lıatle devam ederkt•ıı, dün Hataya ilk fe • 
15ketzede knfileleri geldi 

Ta biatin zalım <larbesile en büyük fela· 
kete uğrayarak anastz, babasız ve yuva· 
sız kalan bu vatandaşları evlerine misafir 
etmek için halkımızın RÖS!t'rdi1i candan 
tehalük. milli tesaııüdüınüzün en parlak V!:! 

en bariz misallerinden birini teşkil etmek· 
te idi. içtimai seviye ve yardımlaşma ka • 

rnkterimizin temiz bir Örn..:ği ve yalnız 
Türk milletine has olan bu asil hareket 
karşlsıııdal:i duyğiı ~e ihtisaslarıııı öğren· 
nwk üzere neşriyat müdıırümiiz dün ak • 
~um Valimiz Şukrü Sökmeıısüeri n akanı ı 
<la ziyaret etmiştir. 

Neşriyat müdföümüzü kendisine has 
nezaketile kabul eden Sayı n Sökmen5üer, 

her Türkün hakh:bir iftihar duyduğu bu 

manzara karşısındaki duygularını şu . Valimiz Şükrü Sökmensüer 

cümlelerle izah etmişlerdir: -- Bun""ünla"'i beraber,. Erzin esasen~beklediğimiz ıbu' :int · .. 
1-'t.-r vatandaşın ve bütün can felaketinden kurtulan sanca ve tam Türk. vatanda· 

insrnlık dünyasının kalbini a z i z vatandaşlarımızı şına yaraşır hareketlerinden 
sızlatan büyük yer sarsınhst keneli harimlerine kabu! dolayı şükran hisl"rimi kıy-
felaketi duyulur duyulmaz, ve kendi ana, baba ve öz metli gazetenizle hildirmek· 
Antakyada ve Hatayın bü . kardeşleri gibi bağırlarına ten zevk duvarım. 
tün kaza ve nahiyelerind~ basmak hususunda birbirile Bu hayırlı işte çalışan 
yardım için sayın halkımızın' yarış edercesine gösterdik· ku lın ve erkek değerli va • 
kıymetli o.-du mensuplarımız leri asilane tezahüratı, Hatay tanJaşlarla memur arkadaş -
la memurlarımızın gösterdi • Valisi olarak derin tahassüs larıma da t~şekkür ve tak • 
ği tehalük ve candan aiaka le kar~ıladığımı ve Sayın dirlerimi bildirmek vazifem· 
Türküm diye iftihar duyan :lataylılara kendilerinden dir. " 

her vatandaşı derinden mü- l•-•=~ı&-••--------~~ -------
tehassis edecek kadar par. Dost ve vomşu laktır. Bu hareket milli vah ft ~ 
detin bilhassa milletçe hare 

kete geçmek lazım geldiği ·z k f le de 
anlarda ne büyük harikalar m em e e r 
yaratacağına en güzel bir d • 
misaldir. Gündeliği 30 ku- Yardım hareketi devame zqor 
ruştan .. fazlr.t olmıyan . ~atem 1 •• 
daşlarıı1, gündelikler mı ve Alman Kızılhaçı tayyare ile ına zeme go~ 
hatta kumbaralarını kırarak deriyor - lran Nazı .. lan biner lira verdı-
bütün muhteviyatını bu işe ler-Fransa ve İngiltere yeniden mühim 
seve seve veren mektepli 
yavrularımız°ın y:ırdım hare· miktarda teberı üde buluna"!aklar 
ketinde gösterdiği fedakar · Milli felaketimiz dolayı- zedelere müstacel yardımda 
Jığı şükranla yad dmeyi borç siyle bütün cihanda başlıyan bulunmak üzere tayyarelerle 
bilirim. insanlık hareketi hergürı ar· tıbbi malzeme ve giyecek 

tan asil bir hızla devam edi- eşyası göndereceğini ve bun· 
yor. Bu hareket bilhassa lardan hangi cinslere müsta· 
uzak, yakın, dost komşu ve celen ihtiyaç olduğunu hükı1· 
müttefik memleketlerde mü· metimizden telgrafla sor
temadiyen artmaktadır. Bu 
hususta aldığımız son haber· 
leri aynen bildiriyoruz: 

muştur. 

Fransa ve: İngiltere hü· 
~kumelleri evvelce teberrü 

ilk f elllketzede~ 
kafileleri 

Dün şehrimize geldi 
Erzincan ve havalisinden gelen bu vatan 
daşlar halkımız tarafından bü~ük. bir .te 
halükle karşılanarak evlere nusafır edıl-

di --ikinci kafile bugetn geliyor 
1İkbahara kadar barındı göz yaşartan manzaralara 

rılmak üzere Hataya ayrılan sah na olmuştur. 
3000 felaketzed~den 380 ni 44 çocuk ~4 kadın ve 
evvdki gün ve dünkü tren- gerisi aile n~i~ı ~~keki.erden 
le lskenderuna gelmiş ve is· ibaret olan dunku kafıle bu 
tasyonda bizzat Valimiz Sök suretle ve yarım saattan az 

k b .. k A bir müddet içinde evlere .ni mensüer olma üzere u u· 
met erkaııı tarafından kaqı safir edilmiş ve sıcak yuva· 

lara kavuşrnuş bulu:ıuyorlar lanmıştır. 

Felakdzedeler arasında dı. 
bulunan 16 yaralı vatandaş Felfıketz~deler.gerek hü-
derhal lskend~run hastane· kümetin ve gert>k halkımı· 
sine kaldırılmış ve diğı~r zın keııdilı-rine gösterdiği 
)eri Hatayın muhtelif y~rle· bu çok samimi alakadıtn do
rine göndı:rilmişlerdir . Bun· layı çok mi:t'!hassis olarak 
!ardan 26 aileden mürekkt>p büyük acılaı ıın uııutluklıırını 
97 nüfus dün öğleden son· söylemektedi rler. 
ra oto~üslerle şehrimize gel Gelen kafilelerden22 nüfus 
miş ve Ankara kır.tatlnn:- Reyhaniyt·yt",60nü(usKırıkha 
sinde kendılerine ç •Y peksı· na ne mütebakisi:oelskendrun 
med verilerek izaz edilmiş· da ayni şe'<ilde halk tarafır.dan 
lerdir. Felaketzedelerin şeb- misafir edilmek surt>tle yer· 
riınize geldiğini haber alan le~tirilmişl~rJir. 
halkımız derhal Ankara kı- Bu11ün de 300 nlifustc1n ..,. 
raathanesine giderek bunları mürekkep üçüncü kafilenin 
almış ve evlerine mi:;afir et fskenderuna gelmesi heklen 
mişlerdir. mektedir. 

Bu felaketzelle kan kJr· Bir kadın trende 
deşlerimizi evlerine ı alarak k f d• 
yaralı kalplerine şifa ve ÇOCU ge ır t . 
t il. m•k "ıç'ın "vatan· Felaketzedel~rden hamıle ese ı v~r ~ 't • k 
daşlar arasında adeta müsa· hir kadın yolda gehr. en tren 
b k 1 h de sancısı tutarak bır çocuk a a yapı nıış r. . . . k 

H ık bu felaketze· g~tırmıştır. Anne ve c;ocu a ımızın l d h .. 
de yurtdaşlara karşı göşter· ~~~.nderun a astan.eye a-o· 
diği ~ok samimi ve candan turulerek doğum evıne yatı-
alaka ve misafirperverlik rılmışlardır. 

Felaketzedelerle başbuşa 
Küçük Melahat neler anlatıyor?-İhUyar 
mütekait diyor ki: •Hetayın kurtuluşuna 
çok sevindik. Fakat s•zi bu elim felaket 
neticesi olarak ziyaret ehnek istemf"zdik• 

<la bir cismin kımıldadıtını 
ve babamın inliyerek yardım 
istediğini duydum. Fakat o 
na yardım etmek için kı 
mılJamama imkan yoktu. O 
sırada askerler vetişti Baba 
1111 ve beni kurt~rdılar. Ba

ve ıç bam başınnan ve Belinden Olcay 
yaralı idi Annemle büyük 

Hepsi, kendilerine göste· 
rilen şefkat, alaka ve ihtimam 
dan çok memnun. Büyük a
cılıtrını unutmuş gibi. Başla 

rından geçen büyük korkunç 
haileyi anlatıyorlar. 

10 yaşmda s~vimli 
li bir kız, Melahat 
anlatıyor: 

"Annem, babam, büyük 
annem ve iki kardeşimle sı-

cak odamızda yatıyorduk. 

Müthiş bir gürültü ile uyan· 
dım ve gözlerimi açtım. Be
ni kımıldatmıyan ağır bir 
yük altında bulunduğumu 
hissediyor ve kollarımı kal
dıramıyordum. hlldar sön· 
müı, etraftan acı çığlıklar 
geliyordu. Ayaklarıman ucun 

annem ve iki kardaşım ha· 
bamın ayakları ucunda cans11 
yatıyorlardı. Ağlıyarak çırıl
çıplak sokağa fırladık. Toz 
dumana karışmış, enkazla 
dolan sokaklardan çılgın gi· 
bi insanlar feryat ederek ko 
şuyorlardı." 

Manzaranın debıeti onun 
de gözlerini kapıyan küçük 

Sonu 4 üncüde 

on haberler4·· 
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Erzincan zelzelesi hakkında: 

Bir tarihçe 
Yakın bir •{eçmişte neş· sene mmtaka tamamiyle 

rettij.{im değersiz kitaplarım· müteessir olduğu gibi Erzin· 
dan birini görerek benimle can da baştan baştan harap 
görüşmek iste,Hğini bildiren ve turap olmuştur. 
güzide bir vatandaşın yüksek 18 cemaziyülevvel 861 
huzurun" çıkmıştım. tarihiıde diğer şiddetli bir 

Derin bir tevazula beııİ zelzele hadis ol muştur. Öğle 
karşılamak lutfunda bulunan zamanı idi. Ahali şaşırmış, 
bu ilk tanıdığım vatanda· birbirini takip eden inhidam-
şın·Hal ve vaziyetinden istidlal lar karşısında kendilerini 
etmek suretiyle - Nihayet eski kaybetmişlerdir. Çok sürme
blr memur tekaüdü olabile· mekle beraber büyük zarar-

ceğini zan ve tahmin ederek- lar hasıl olmuştur. 
İtiraf edeyim ki --biraz da 3 ündi şiddetli hareketi 

• 
YENIGON 

.l! !2E 

Teberrü 
listesi 

L K. 
Nizamidd\n Yahya 1 O 
Gümrük muhafaza taburu 
Kumandan memur ve erleri 
tarahndan 390 54 
Şeyh AbdullahGali 100 
Na~h Hoca 100 
Hacıpaşa muhtarıHaliJlO 
Cümhuriyet ilkokulu talebe-
leri 10 
Antakya elektrik idare, me 
mur ve müstahdeleri 74 25 

Yekun 694, 79 
Evvelki yekun 16499, 91 
Umumi Yekun 17194, 70 

mühimsemiyerek konuşmağ'a arz 10 z\l'<ade 887 tarihinde 
başlamıştım. vukua gelmiştir ki bir cu· var gibi gör ünü yor fakat bu 

Konuşmalarımız ilerledik· martesi gününe tesadüf e· müddet te hareketi a;zdan 
çe biraz daha k;birsiz tavrana11 der. hali geçmiş değildir. Şuka • 

bu değerli vatandaşımın f 11. 4 ncü şiddetli zelzele de dar var ki 1198 den ~oııra 
gilizçe tercümeler yapmış, aşağıdan yukarıya doğru sal· 1304 tarihine kadar vukua 
Fraıısızça eserler naşretmiş, )anmak suretiyle 6 cemaziyül gelen zelzele hafif geçmiş 
Türkçeyi benden iyi blelemiş ahir 991 pazar günü vukua ve sanki küreyi sallıyan desti 

l 
· · musibet bütün hıncını 1930 

seçkin bir mütefekkir oldu· ge mıştır. senesine saklamıştır. 
ğuııun farkına vardık··a otur· 1077 senesi cemaziyülev ... Filvaki 10 kanunuevvel 
duğum yerde terlemeye baş· velinin? s~Pde hlidu~ etti~i 930 çarşamba günü idi. De 
lamış ve co .. kun bir n .. hir çok eskı hır yazm1. kıtabm ıç . d d . b "' .... rın en erme ir uğultu işi-
gibi bir teviye akıp giden kuv kahında yazılı olan azim zel· tildi ve müteakiben şiddetli 
vetli mütaleularını hızla ve Zf"leyalınız Erzincan kasaba- bir hareket başl<>dı; istika . 
sonsuz bir istifade bırsiyle sında hissolunmuş ve buzelzele meti layıkile tayin edileme -
dinleyişimin manevi serhoşlu esnasında nüfuzça vukua ge· diysede aşağıdan yukarıya a· 
ğıı altında bir kerre dal>a sar len zayiat 1500 kişiyi teca· ıırndi o!ması çok muhtemel· 
sılarak kendime gelmiştim. vüz etmiştir. di. Bu zelze1e Erzinranla 

Pek değ-ersiz kitabıma Yine o yazma kitabın iç civardaki nahiyelerden baş-
lıaddinden ziyade kıymet ve· kabında 1198 senesi zelze- ka Kemah, Refahiye, Siler

çer. Kilkit kazalarında hisso· 
ren bu değerlı vatandaşımın lesi hakkında şu tafsilatı man 

ld 
lunmuştur. Fakat en ziyade 

ogün,(kıymetsiz bir armağan) zuruımız o u: şiddetini Erzincanda ve hin-
diye elime sunduğu (Erzincan) "Ramazanın iptida gecesi nisbe RefahiyeJe gö ;termiş 
isimli kocaman bir tetkik saat beşte bir mertebe tir. 70 - 80 yaşlarındaki 

T eberrü miktarı 
Her fara/fa durmadatı1 ve -
müf emadiyerı kabarı!Jor 

Eski Hidiv 4 bin lira verdi - İstanbu
lun teberriiü 600 bin liraya yaklaşıyor 

Zelzele felakt:'tzedelerine ' lstanbuldaki Amerikan 
y~rdım için yurtta ve bütün 1 ~astanes~ müdürü refak:ıtin
cıhanda başlıyaıı asil hare - 1 tınde asıstanfarı ve tıbbi 
ket hızını muhafaza etmekte 1 malzeme olduğu halde Kızıl 
ve yardım mi~tarı her gün ayın. 2 numaralı seyyar has
ve mÜ\emadiyen artmakta - tanesinde çalışmak üzere 
dır. Son rakamlara göre, ba ~elzele mıntakasına gitmiş . 

zı vilayetlerimizdeki teberrü tır. 
ıer aşağı.faki miktara baliğ Beylanlılurı n 
olmuştur : 

Isparta 12800 ıira ve 3 Para ve ayniyat 
bin parça mtJhtelif giyecek tebberrÜÜ 
eşyası, Tekirdağ 7295 lira Beylan nahiyesi milli yar 
ve 3825 parça eşya, Elazığ dım komitesi, felaketzedeler 
5036 lira ve 5370 parça iç\n hamiyetli Beylanlıların 
muhtelif eşya, İzmir 69753 teberrülerini toplam-ığa de· 
lira, Denizli 11252 l\ra, Di· vam etmektedir. Evveıki gün 
yarbakır 12350 lira ve akşama kadar Beylanda mil· 
6907 parça eşya, Zonguldak li yardım komitesine teberrü 
evvelce verdiği 65 bin lir:ı· edilen para 645 lirayı bul
dan başka 7252 parça eşya, muş ve paralar İ~kenderun 
Mardin 6600 lira 20 binkilo Kızılay şubesine makbuz mu 
bulgur ve 27447 kilo muh· ı kabilinde yatırılmıştır. 
telif gıda maddeleri Adana . Bundan başka tebberrü 

4''7041' G · t 
1

274471' edılen l l kilim 3 sandık ku 
7 ıra azıan ep ıra . . ' 

25560 k·ı d dd . 1 ru ıncır ' 26 canlı hayva ı 
ı ogı a ma esı. l l k • 

B d b k d" ~ ·r tene e pekmez de fela· 

tl 
u.n _and adş :ı . .1h~~r vı.ka ketıedelere gönderilmek üze 

ye enmız e ı~ mu ım mı l k d 
d 

.. re s en erun Kızılay şube 
tar a teb~rruler devam et· sine teslim olunmuştur 
m~ktedir. lstanbulun teberrüü Ş.,. hk .. .. d. 
mütemadiyen kalı~rmakta ve ~.Y.. o~u~ e 
600 b

. ı· ki kt Şeyh koyu nahıyesınde köy• 
ın ıraya ya a~ma a· 1 .. 1 . . . b 
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mahsulü "!"kitdbıın hepimizi hareketiarz cıldu ki maazal-
d h 

ihtiyarların ifadd~rine göre,':" 
ve bütün bir insanlık alemini lahu taala köyler e ve şe ir· 

d 0000 d h \ k 
bu, yakın zamanlara kadar 

dır. Eski Hidiv Abbas Hil- ut erıkmızd1 '. 1 teE errü~ devam 
e me te ır . vvelkı guıı ak· 

mi paşanın oğf u zelzele fe. k d bi şamına a ar bu nahiyede 
sar san, son fociakarşısında ye e 1 a am e a olup 

b 
misli görülmemiş bir felaket laketzedeleri için babası na felaktzedelere yapılan teber· m 

mına Kızılaya 4 bin lira ya· rü miktarı 498 H~ayı bulmuŞ' tı 
tırmıştır. tur. rı 

niden okumak ihtiyacına ka- asla ina kalmayıp mimhe- ti. Havanın - kışa rağmen-
pıldım ve Erzincan zelzele· dim oldu. müsaadesinden ve dğle za · 
lerine dair olan bu tarihçeyi Camıkebir dahi yıkıldı, manı tat\linden istifade ile 

1 
(Yeııigün)üıı değerli okurla kale ve Bı·desten ve Taşhanın huzur ve lakaydi içinde bu· Anado/uAj.Qil-
rına da aynen naklederek o· bazı mahalleleri münhedim lunan halk ani ve şedit bir 
kutmayı milli bir vazife ve olup bazı t!hırları baki kaldı yer sallantısına maruz kaim 
ayni zamandu, kadirşinaslık Çadırcı hamamı Perkale ha- ca neye uğradıklarını bile . 

sının 

Bir tekzibi 
borcu bilirim: mamı, Bey hamamı baki kal· mediler. Erkı::k, kadın, çoluk 

Erzincan ztılzeleleri (*) <lı lskender hamamı, Kur · çocuk muhaklrak bir felake- Ankara 8 A. A - Ana· 
· Hareketi ar:.t:ın esbabı hak ~unlu c,;ımİ yıkıldı. O zaman te muntazır bir vaziyette dolu Ajansı bu sabaiı a~ağı-

kında henüz kati ve umumi Erzinc:anda bulunan bi pa~a idiler. Gözleri önünde kırı - daki tekzibi neşretmiştir: 
bir nazariye serdedilmemiş da cümle etbaile - he· lan, dökülen, yıkılan, çatlı - Bazi vekillerin kabineden 
olmakla bernber Erzincan Iak oldu. Bu hareket. günde yan ve enkaz haline gf"len çekileceği hakkmdaki haber 
gibi: erazisi hep irili ufaklı üçbeş defa tekerrür etmek evlerine giremiyorlardı. Ço - lerin katiyeıı asılsız olduğu· 

t dağ ve tepelerle muhat yer- üzer<>, aleltevali dört ay de· cukları mekteplerde bulunan nu beyana Anadolu Ajansı 
ierdeki sıkışık düz ovalarla vam etti; helak olan paşa, analar ve babalar, medhuş ve mc.zundur· 
zelzele arasında bir münase· çavuşbaşı iken vezaret rüt • mütelaşi, onları aramağa ko· Ankaraya gelen 
bet aramak zarureti herhalde 1 besile Erzurum eyaletine ta· şuyorlardı. f G ı· Sallantılar, fasıla ile,· ransız ener a ı 
mevcuttur. Bunu, Burdur ve yin kılınmış olaıı Süleyman 

1 
birkaç gün devam etti, fa - İstanbul - Fransız er-

sparta da - yani vaziyet ağa idi. ,, 1 kat ilkinden madası zarar· kanı Harbiye GenerC1li Ar-
itibAriyle Erz\ncaııa az çok 1784 - 1202 taı ihinde l sız ve hafif geçti banneau ile iki ngiEz Er-
müşabih olcın yerlerdekı· ~nı- vukua aelen zelzelede Erzı"n ,, ~ Bu zelzelede izzet paşa kamharbiye Subayı, askeri 
saliyle - kabul .. trne'- ıa·zıııı · can baştaıı başa harap ol k ' ıs - camiinin, asabaya zinet ve· erkanla görüşmek üzere An 

ldır. muş ve yeniden yapılmıştır. ren bu yegane abidenin kub kt1raya gelmişlerdir 
Erzincan, hemen her sene 1304 senesi mayıs ayı beteri yıkılmış, dig~ er tarafla· A k R d 

l l h 
· · J · ki n ara a yosunun 

ze ze enin, ma al\i tabir ile ıçın e gayet süre i ve sa • rı mühim surette sakatlanmış 
yer sa1ıantısının tesiraıına ğanak1t yağmurlar yağmıştı. hükumet konağı, müfettişlik İngilizce neşriyatı 
maruz kalmaktadır. Fakat Onbeş gün sürenbu sağanaktı ve Belediye daireleri pek Bombay 8 A. A. - Röy-
bu hareketler her zaman bir yağmurlardan öyle seller oldu çok hasara uğramış, mesken ter Ajansı bildiriyor: 
musibet tevlid etmiş Jegıldi ri ki herkes telaşa kapıldı, son lerin hemen cümlesi birer Ankara Rc.dyosunun zelze 
Ancak zaman zama ı vukua ra hava açtı ve mevsımın bu suretle zedelenmiş, le felaketi münasebetile in
gelen hareketler C\ kadar ani sıcağı kendinı g. österdi. Şid 1 ~irçokları ga~ri. kabili iskan giliz ve Hint dilleri le yaptı· 
orderece :,;edid ve az m olmuş detti bir yübusd husule geldi bır hale gelmıştır · ğı neşriy.ıt, Hindistan rad· 
tur ki koca bir me ııleket bir ve hareket başladı. Gah şe· d Şuk. H~i~~t hşükrana ş?an yo idareleri tarafından alına 
beşik g.bi tab"ıatın baz"ıc~ı· d' Ah h f"f 1 k .. ır ı ' a ıa mer gaye se· k b"t'" H" d" ,, ıt, ga ~ ı o ma uzere ri surette muavenette bulun ra u un ın ıstana neş-
ihtizazatı o\.ı1U~, mesud ve dört ay devam eden Abu ha- du, teşekkül eden hey~tler redilmiştir. 
bahtiyar yuvaların üstünde reket esnasında husus~ evler marifetiyle birçok biçare Adana-Ankara 

birdenbire kanlı ve feci harabe- derı ma· d Bede t l f a a s enın ya· ler se aletten ve bdkide ölüm-
tren 

birinde değişiklik 
ler yükselmiştir nız hir kemeri sakatlanmış den kurtarıldılar. 

Bu zelzelelerin tarihen ve İzzet paşa camiinin kub· [ • ) Erzincan ~'ü~llifi : 
mazbut olanları içinde birine heleri çatlamıştır. Bu zelze· Ali ı<emal 
bıcretiq_ 439 ve _ µıila<lııı 104'J le ile bundan evvelki arasın 1932 (Resimli ay fürkL imi-

Ankara İle Adana arasın· 
dn iş\emekte olan trPnler 
mütekabilen ve şimdilik haf-

NumanMene
mencioğlu 

Sofyaya uğrayacak 

ru 
v~ 

1 si 
fü 
te 
ri 

İstanbul - Pariste akid 
ve imza edilen Türk - Frarı 
sız - lngiliz ekonomik anlaş· 
masından sonra halen bura· 
da bulunan Numan Rifat 
Ment:!mencioğluııuıı riyasetiw 
deki Türk heyeti yakında 
Ankaraya dönece-ktir. 

Heyet Bulgar _hükumeti· nı 
nin daveti üzerine yolda nı 
Sofyaya uğrayarak Bulgar :: 
devlet adamlarile görüşecek sı 
tir. bt 
Balkan antantı top- fa 
lantıya çağırılıyor ış 

Beren A. A. - H lVaS bi 
Ajansmın bildirdiğine göre. 
Romanya !-iariciye Nazırı m 
ve Balkan Antantı konseyi sıı 

Reisi Gtıfeııko, Balkan An • ti: 
tanlı Hariciye Nazırlarına 8 
şubatta Belgratla t<ıplantıya vı 

davet etmiştir. Yugoslavya• zı 
nın Türkiye hakkındaki i • 
tirazhtrı, ltalyanm nüfuzile L 
bret:ıraf edilmiştir. 

0\ 

Dicle nehri iniyor ... 
tiı 

Şidd~tli yağmurlarla6,5 
metre yükselen.Dicle ; nehri" Y4 

nin suları iıınwğe başlamıf kı 
ve feyezau tehlikesi kalmıı· d, 
mıştır. Küçük adacıklard• 

si 

mahsur kalan40 kadar amel 
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Eski Tarihlere Göre: 

Erzincan 
Evliya Çelebi, Zeynelabiddin Şirvani 
ve 'Vlarkopolo Erizncanı nasıl ta

rif ediyor? 
Erzincan, tarihte Eriza 

Erez, Erwııga adları ile a: 
nılmıştır. 

Mülcemülbüldan Erzincanı 
şu satırlarla kaydeder: "Şöh 
ret ı ulmuş güzel bir şehir
dir. Meyvaları çok hoş yer• 
dir. Erzuruma yakındır.,, 

lbni Bebi de şöyl~ anla-
hr: 

·'Erzincan şehri, ki güzt>I 
bukaları ve mesilereri vardır 
ve Fırat nehri anda caridir. 
Badı sabanın güzergahıdır, 
havası latittir, gül gülistan
dır. Beııefşe çiçekler ile mü 
zeyyendir, etrafı bağlıktır. 
Bütün huzunat rrtada mev
cuttur.,, 

Evliya Çelebi ise şöyle ta 
rif eder: 

"Burası bir bağt İrem mi 
sa? behişt olup nice bin me
lik buna malik olmak ıçın 
sarfı iktidar etmişler. Süley
man han tahriri üzerine Er
zurum hakinde paşa hasında 
müfrez olur, hakimi subaşı
dır, Yüz elli akçelik şerif 
kazasıdır . Nevahi ve kurası 
vardır. 

" .... kalesi bir düz sah
ra;ı ferahf azanın ortasmda 
murabbaüşşekil sengin bil'a 
bir küçük kalei rirnadır. Am 
ma dört duvarı gayet alçak 
hr. Dört .;evresinde kulele-

madar alçaktır . 
" Zeynelabiddin sirvani şöyle 

tarif ediyor: 

"Düz bir yerde kaindir. 
Dört tarafı gayet açıktır . 
Şehrin üç veya dört fer sah 
mesafede etrafı yüksek dağ· 
!arla ihata edilmiştir ve dört 
tarafı mamur ve abadandır. 
Nahiye ve köyleri güzel ya
pılmıştır. Şehirde ve civarın 
dca çok suar akar. Bütün i
maretlere ve binalara sari
dir. Takriben dokuz bin ha
neden ibar~ttir. Kalesi
nin duvannı Alaüddini Key
kubad yoııu taşından yaptır
mıştır. sokakları mükellef 

' 
dukkanları musakkaf tır. Ker 

vansarayları güzel, tekayası 
merguptur, k a h v e h a
nelerine dilküşa, mescit

leri ibadetfezadır. Bu şehir
de dört mevsim hükmünü 
irca etmektedir. Toprağı 
münbit, suları lezzetlidir. Ha 
vası ceyyid ve nafidir. Top 
rağı güzel bağları ve bahçe 
leri çoktur. Meyvalan me.ı· 
zul ve tenevvüdiir. Halkı u
mumt"n hasna cemal sahibi· 
dir. 

ivlarkopolo da Erzincanı 
söyle tarif ediyor: 

" Bu beldede dünyanın en 
güzelyünlü kumaşları dokunur. 

ri metanet üzere değil, kalt-i 
._ ____ kadimdir. Hendeği dairen 

En güzel ha namlar ve kap 
lıcalar bulunur. Etrafı dağ
lık, ortası bağlıktır . ,, 
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Ekmek 
Niçin pahalı ? 

Bir kaç gürıdenb'!rİ ek
mek fiatlarının sekiz kuruş
tan 10 kuruta yükseldiği gö 
rülmüştür. Buğday koruma 
vergisinin zam olunduğu ve 

'sile edilerek yükseltilen bu 
fiat çok fahiştir. Yaptığımız 
tetkikata göre Adanada bi· 
rinci ekmeğin kilosu 8,5 ku 
ruştur. Bu böyle iken şehri 
mizde gerek amele ve ge -
rek diğer masrafların Ada • 
naya nisbetle daha az olma 
sına rağmen kilo b<tşına bir 
buçuk kuruş gibi mühim bir 
farkla ekmeğin satılması, bu 
işte ihtikar ol duğuna açık 
bir delildir. 

Halkın en mühim gıda 
maddesi olan ekmek mesde 
sinde Bdediyemizin <l t}ı .1 ti 
tiz davranması ve ihtikara 
meydan vermemek için seri 
ve kati harekete geçmesi la 
zımdır. 

ZARURl HAVAIÇ FİA T
LARI TETK1K EDiLİYOR 

Ticaret odası, iktisad ve 
ticaret müdürlükleri mümt s· 
sillerinden mürekkep bir he 
yet Çarşıları dolaşarak hal • 
kın zaruri ihtiyacı olan i' -
da maddelerinin fiatları ile 
ölçG ve tartılar hakkında 
tetkikatta laaalunm~tur. Bu 

Hatay 
ilk tedrisat 
müfettişliği 

Vi:ayetimiz ilk tedrisat 
müfettişliğine İstanbul ilk 
tedrisat müfettişl~rinden Bay 
Zeki Bayülgeıı naklen tayin 
~dilmiştir. 

Hamamda rakı 
içenler 

Şirince mahallesindr'! otu· 
ran Mustafa ve arkadaşları 
Rasım ile Ali isminde üç 
kişi Saka hamamına giderek 
orada rakı içmişlerdir. 

Sarhoşluk saikasile ra-
kı şişelerini yere vurarak 
kırmışlar ve şişe pdrçaları 
müşterilerden kunduracı Ah 
medin ayağına bataraic yara· 
lamıştır .Suçlula~ yakalanarak 

evraklarile birlikte adliyeye 
sevkedilmişlerdir. 

Iskenderunti :\ bir 
otomobil kazası 
İstasyon caddesinde şo

för Cemil ile Celalın idare· 
sinde bulunan otomobiller 
kazaen birbirine çarpmışlar· 
dır. İçindekilere bir şey ol· 
m<tmış yalınız otomobiller~ 
hasara u2'ra111ıştır. 

tetkikat neticesinde goru -
lt'n fiat farkları ve eksik tar 
talar hakkında Belediyenin 
nazarı dikbti celbolunmuıtur. 

YENIGON 
• 

Almanya! 
FransaJıve:ın giltere · 

yi 'protes1o E:Uİ 
Par~s - Alman hükumeti 

Fransa,~Büyük Britanya Avus 
tralya, yeni Zeland Cenubi 

' Afrika ünyonu hükumetlerine 
birer pretesto gönd~rerek 
bu devletlerin, Versailles mu 
ahedesi mucibince mandala
rı altına konulan memleket· 
ler üzt-:rindeki hükümranlık 

hakkını red ve inkar etmiş 
tir. Almanya B~yndmilel hu 
kukun ihlal edilliği iddiasın 
dadır. Almanyanm şimdiye 
kadar tammaktan sistematik 

surette İmtina ettiği Versa· 

illes muahadt:si hükümlerini 
ileri sürmesi hayretle karşı
lanıyor. 

Hitler 
Alman donanma
sını açık denizlere 

çıkaracakmış 
Londra 8 A.A.- iyi ma· 

lumat alan lngiliz mehafiline 
göre, Hitler İngiltereye kar
şı yeni bir intikam harbine 
başlıyaccikhr. Hitlerin bu 
intikam harbi için hazırla
:lığı plan şudur: 

Kiyel limanındaki Alman 

donanması ansızın Şimalde
nizine çıkarak İngiliz donan 
masını harbe icbar eyliye· 
cektir. Bu muharebede her 
fedakarlığı göz önüne alan 
Alman donanması, İngiltere 
nin denizlerdeki hakimiyeti
ni tezelzüle uğratacak kadar 
İngiliz donanmasını hasıra 
uğratacak ve İngiliz münaka
latını st:kleye uğratmak için 
İngiliz limaııları bombardı
man edilecektir. 

Romad \ müzakereler 
Roma8 A.A.-Macar Harı 

riye NazırıKont Çaki ile ltal 
yan Hariciye Nazırı. a asında 
ki ilk görüşmelerindell sonra 
V enedikten Romaya gelmiş 
ve Musolini ile görüşmüştür 
Balkanlarda ve Şarki Avru· 
pada sulhu muhafaza bakı· 
mından bu mülakata büyük 
bir ehemmiyet verilmekt'!· 
dir . · 

İtalyaıun bir Rus tehlike 
sine karşı Romanya ile Ma
caristan arasın:laki ihtilafı 
bertaraf etmek va Bükreşle 
Uudapeşteyi birleştirmek için 
mesai sarfettiği tahmin olun 
maktadır . 

Kont Çaki döndü 
Ronıa 8 A.A. - Macar 

Hariciye Nazırı Kont Çaki 
ile ltalya Hariciye Nazırı 
KontCi)ano arasındaki konuş 
malar bugün sona ermış ve 
Çaki Budapeşteye dönmüş· 
tür. 

Haber verildiğine göre 
bu görü~meler, her iki m~m 
leketin arasında tam bir mu 
tabakat olduğunu meydana 
çıkarmış bulunmaktadır. Ko 
nuşulan başlıca meseleler 
şunlardır. 

Alman - Sovyet ittiha
dının akisleri Rusların Kar
patlara yerleımeıı Macaria· 

sa 

lngiliz kabi 
ne sindeki 
dt?ğişiklik 

Dünya efkarıumu
miyesini işgalde d -

vaın ediyor 
Londra 8 A.A - Harbi 

ye Nazırı Hor Belişa ile 
İstihbarat nazırının istifasın 
dan sonra İngiliz gazetele· 
rindı! başlıyan neşriyat de
vam etmektedir. 

Ecnebi mehafilin iddia 
ettiği gibi. bu istifafar, Na
zırlcırm Genel kurmayla ara 
ıarıııdaki ihtilafian hasıl ol
muş değildir. lngilt~rede 
çok sevilen ve İngiliz ordu
sunda yaptı~ı islahat!a şöh
ret bulan Hor Belişanm 

Çemberlaynla siyasi bir ih-
tilafı da yoktu. 

Bütün İngiliz gazeteleri, 
bu istifaların lngilterenin 
harp ve siyaset politikasın
da hiçbir değişikliğe sebep 
olmıyacağını müttefikan kay· 
delmekte ve Hor Belişayı 

medih ve sena ederek lngi
liz ordusunda yaptığı büyük 
inkilapları tebarüz tttirmek 
tedirler. 

16 kanunsanide Çr.mber. 
!aynın bu mesele hakkında 
izahat vermesi beklenmekte· 
dir. 

Berlinden gelen haberle
re göre. Alman matbuatı 
Nazırların istifasinı memnu
niyetle karşılamıştır. Alman 
gazeteleri buııu Çemberlay· 
nın dahiJi rnanevraların • lan 
biri telakkki etmekte ve İn
giliz harici siyas ~tile alakası 
olmadığını kaydetmektedirler 
İtalyan matbuatı da bu isti
fal m b~yük bir ehemıniyP.tle 
sütunlarına gt-çirmişlerdir. 

İngiliz bahriye N aı.ı 
rı cephf'de 

Paris 8 - A.A.- lngi
liz Bahriye Nazırı Çorçil, 
lngiliz kıtalarını ve hava kuv 
vetlerinin rnan--vralarını ya· 
kından takib etmek üzere 
buraya gelmiş ve garp Cf"p 
hesme gitmiştir. 

RomangaKralı 
Karo/ 

Mühim bir nutuk 
söyledi 

Bükreş 8 (a.a .) - Urto
dokusların Noel bayramı mü
nasebetiyle Besarabyaya gi
den kral Karo} orada parlak 

merasiınle kar~ılanmış ve 
Çirnaya klisesindeki anaııe-vi 
ayinde hazıı bulunmuştur. 

Ekalliyet mümes~illerinin 
kendisine hitaben söyledik· 
leri nutukları dinleyen kra

1 
tanın Roma ve Bükreş ile 
olan münasebetlerirain ş,.k-
li. 

ltalyan matbuatı, bu mü
nasebetle iki memleket gö· 
rüş birliğini tebarüz ettire 
rek hak.<a dayandn bir sulh 
siyasetine devam edileceği
ni yazmaktadır. 

Sayfa -.3 -
---ez =-r.-:- - --

Finlandiyayı 
Mağlup etmek için 
imha eylemek la

l zımdır 
Helsinki 8 A. A. - Hel· 

sinki Radyosu diin akşam 
Finlandiya milletine hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. 
Bu beyannamedt> bütün Fin 
hrndiya milldinin tek bir in 
san gibi vatan müdafaasında 
sebata davet edilmekte v~ 
beyarrname şu cümlt'lerle bit 
mektedir: 

"Mağlup olabıliriz. Fakat 
1 izi n1ajlup etmek için im
ha eylemt•k lazımdır. 
Atiye imanımız vardır. Mu
kaddes bir savaş yaptığımı· 
za ve bunu hiç bir kuvvetin 
mağlup edemiyeceğine inanı 
yoruz. Şairlerimiz istikbalde 
bu devri şan ve şt-ref men 
kibesi halinde terennüm ede 
ceklerdir,,, 

Flnlandigada 
Harp devaın ediyor 

Moskova 8 (a a ) - Dün 
akşamki Sovyet tebliğine gö
re, cephede '' kayde değer 
bir hadise olmamış ve Sov• 
yet tayyareleri G Fin tayy•· 
resi düşürmüşlenlir. 

Helsinki 8 (a.a.) .Finlandi
ya resmi'teb!iğine göre va· 
ziyet şudur: 

Cephenin her tarafında 
şiddetli bir topçu faaliyeti 
olmuş, düşmanın bütün hü· 
cumları . püskiirtülmüştür. Mu· 
harebe devam etm~ktedir. 
Kıtalarımız Kızılorduyu takip 
ederken bir seyyar hastane • 
11 tank 30 top ve mütıim 

mikdarda harp malzemesi 
ele gt'Çİrmiştir. Cephe geri· 
sindeki düşman iaşe kolları 
topçu ateşimizle datıhlmışhr. 
Sovyd tayyareleri birçok 1 
Finlandiya şehirlerini bom· 
bardımana devam ~tmiş ve 
birçok kadın ve çocuk öl· 
müştür. Dünkü hava muha
rebelerinde 18 düşman tay· 
yar esi düşürülmüştür. 

Ele gt'çirilen Rus esirleri 
Finlandiya gazelecilerint>, Rus 
ordusundaki iaşe sıkmtısm· 
dan ve açlıktan bahsetmek· 
t~dirlt:r. 

Karol bunlar.:ı hitaben ver
di~i cevabi nutukta Ezcümle 
c.lemişdir ki: 

" Prot ve Dinyest~r 
nehirleri arasındaki bu öfke· 
y~ ayak bastığım andan iti
bart>n hiç bir zaman yabancı 
bir toprakta bulunmadiğımı 
gördüm. Basarabya, Roman· 
yaya ilhak edilmiş bir m~m· 
leket d~ğil, ez !lde.ıb~ri Ro· 
men olan bir yurt p1yçuı· 

dır ve bu böyle kalacakhr. 
Romaııyadaki milli birlik, bu· 
günkü milli huduılarm asli 
ihlal edilemiyeceğine dair 
en kuvvetli bir zımandır. 8.ı 
topraklara hiç bir düşmanan 
ayak basmasma müaaade e• 
dılmiyect'ktir ... 



Tiirk, Fransız ve 
lngiliz 

Mali ve iktisadi anlaşması 
Dün Pariste iiç hükumet arasında imzah ndı 

Paris 9 (a.a.) - Hükiimetimizle Fransa ve lngiltere 
arasında cereyan etmekte olan mali Vf:' iktisadi anlaşma 
müzakereleri düu akşam Hariciye Genel Sekrete ri Nü
man Menemenci oğlu i\e Fransız Baş vekili Daladye 
ve İngilterenin Paris büyük elçisi arasında merasimle 
imzalanmıştır. 

Finland·y a 
Parlakı:bir ~zafer daha 

·kazandllar 
Bu muharebede Rusların bir fırkası im· 
ha edildive Finlerİn8 elina sayısız ga

nimet geçti 
Hdsinki 9 A. A. - Dün başlıyan büyük meydan mu -

h:ırebesi, Finlandiyalıların kahir bir zaferile neticeleıımiş 
tir. Rusların 44 üncü fırk:ıo;ı tıımami l e i mııa e;dilıniş . .Je 
1000 den fazla Rus Rskeri esir düşmüştür. Rusların harp 
meydanın da terk ettilrıeri malzeme arasında 100 büyük 
top, 42 tank, 10 zırhlı otom.obil, 20 traktör, 278 otomo
bil 46 otomatik, 1170 beygır, 47 seyyar mıtbah vardır. 
H;rp sahasının temizliğile meşgul ola~ı Finlandiyah-
lar ganimetin tadadına d evam etmektedırler 

Almanya HOLLANDA TECAVÜ 

BlT ARAFLA~~ı T AZY lKA ZE S~~~H~ıE~J<KA VE-

BAŞLADI La Haye Hollanda hü· 
Bükre~ -- Bt:lçikanın Ber- kuıneti, şu resmi beyanatta 

tindeki · Büyük elçis\ Alman bulunmuştur : 
tayyareleriııinBelçika üzerin· ·'Hollandeya taarruza cü-

ret edecek her hangi t ir mü 
den uçmasını Alman hüku- tecavize karşı her tarahan 
meti nezdinde şiddetle pro· müsellah bir mukavemet gös 
testo !!imiştir terecegiz. 

w ZLi .,... n 

B. M. Mecli- j Felfıketzede-
sinde ferle baş başa 

Zahire ihracatı hak
kında m\i nakaşalar 

oldu 
Ankara 8 A. A. - Bü-

_yük Millet Meclisi dün Refot 
Canıtezin riyas!tinde toplan 
mıştır. Hükumetin buğdaı 
koruma kanununda yaptığı 
değişiklik ve arpa ile ı:.uğ· 

day, Çavdar ve diğer hubu 

Başı 1 incide 
Melahat, felaket görmüş bir 
büyük İnsan gibi konuşu· 
yordu. Gözlerinin yaşmı sile 
rek devam etti: 

"Sıcak yuvamız arhk bu 
gün bir harabedir . Annemi 
büyük annemi ve iki karde 
şimi toprağa verdik ve bura 
ya geldik.,, 

* * • 

YENIGON 

Dost memle
ketlerde 

Erzincan ma1z-Beledigegeaid ıv 
Başi 1 incide 

ettikleri 25 bin ıngiliz lirası 
ile 5 milyon franklık nakdi 
yardımı bir kaç misline i blağ 

edeceklerini hükumetimize 
bildirmiş bulunmaktadırlar. 

Tahranda ke ndi araların
la toplnnan lran nazırları 
t\nadolu felake tzedelerine 
biner lira teberrü etmi~ ve 
bu paraları telgrafla Kızılay 
emrine göndermişlerdir. 

Dost Yugoslavyadaki 
Tür~ler arasında geniş mik
yasta teherrüler başlamıştır. 
Bu teberrüleri toplayarak 
Anavatana göndermek üz~re 
Üsküpte bir komite teşkil 
olunmu~tur . 

Mısırdan gelen ilk 
yardım 

Mısırda toplanmakta olan 
yardımlardan ilk parti gön· 
J erilmiştir . 1256 Mısır lira
smd ln ibare t olan bu ilk 
yardım dü·1 telgraf havale· 
siyle Ankara Kızılay m~rke· 

zine gönderilmiş ve teber
rülerin d evam etmekte oldu· 
ğu bildirilmiştir. 

Halepte teberrüler 
Komşu ve kardeş Suriye· 

de de teberrülere başlanmış· 
tır . ilk teberrü listesini Ha· 
leple Ali Yafi ve Mehmed 
Ali Meyser ile arkadaşları 
mühim mikdarda tebcrrüde 
bulunmak suretiyle açmışlar· 
dır. T e berrüler d evam et· 
mektedir. 

Kızıl haç 
Umumi katibi An 

karaya geldi 
Memleketimizin uğradığı 

büyük zelzele felaketi dola
yısile yardım etmek üzere 
faaliyete g~çen beynelmilel 
Kızılhaç ve Kııday birliği 
umumi katibi B. Rouge şeh· 
rimize gelmiştir . 

Beynelmilel teşkilat umu· 
mi katibi şunları söylemiş· 

tir: 
" - Türkiyenin uğradığı 

büyük felaket, düny.uıın her 
tarafında, hatta en uzak yer 
lerde bile fevkalade teessür 
ve alaka ile karşılanmış teş· 
kilatımıza dahil bulunan bü-

k A / • Satılık arsalar 
ll m er l Belediye dairesi 'arkasın.., 

Affedilecek mi? daki 106 parsf"lden · müfret' 
422,413,424 numaralı üç kı· 
ta belediyeye aid arsalar 
satışa çıkarılmıştır. Jstiyenle· 
rin Belediyeye müracaatları 
lazımdır. 

Zelzele gecesi yıkılan 
hapishaneden mahkumlar,en· 
kaz altındaki felaketzedeleri 
kurtarmak için büyük bir 
gayret sarfetmiş ve zelzele· 
den sonra hiç bir tarafa kaç
mamışlardır Erzincan müd· 
detumumiliği, bu mahkumle· 
rin hepsinin affedilmesi için 
adliye vekaletine müracaat 
etniştir. Bu müracaat 

tetkik edilmektedir. 
Y ozgatta iki şiddetli 

zelzele oldu 
Evvelki gün saat 5 ve 

11 ,50 de olmak üzer~ Yoz· 
gatta 15 saniye süren iki şid
detli zelzele olmuştur. Hasa· 
rat yoktur· 

Erzincandaki askeri 
mektep talebeleri 

Erzincandaki askeri mek· 
tep talebesinden 200 genç 
subaylariyle beraber Ankara 
ya gelmiş ve askeri mektep· 
le re yerl~ştirilmiştir. 

Yeni zelzeleler 

KA YıP NAKiL KAGıDI 
Antakya Lisesinden aldı· 

ğım nakil kağıdını kaybettim. 
Yeni sini alaca~ımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

=~ Ali İhsan 
İtan 

Antaky.tda kain milli eOl 
laktan bulunan Kantara de· 
ğirmeni bnlık avı hariç ol· 
duğu haldt! icara vt-rilecek· 
tir. Tahmin bedeli (300) lir• 
dır. Zam etmt-"k istiyenler 
tahmin bedelinin yüzde 7 5 
unu Maliye Veznesine t~s· 
lim ederek 18,1,940 tarihine 
mÜs;ldif perşembe günü sa· 
at 15 te milli emlak miidür 
lüğü adasında açık nrtltrnı• 
usulile icare verileccğindeıı 
tali o olanlar mezkur günde 
defterdarlık milli emlak miı 
dürlüğüne müracaat etmele· 
ri lüzumu ilan olunur· 

han 
28,12,939 gününden itibıı• 

rt•n lskı; nderun ve Arsuı 
zelzele hissedilmiştir. Hasar Nahiyesi sahil saydiyeleri tS 
yoktur.. gün müddette müzayed~yt 

Dlin Boludırı iki defa zel· 
zele olmuş ve hiç bir hasar 
kaydedilmemiştir. Ayni za· 
manda İzmirde de ik\ <lefa 

lstanbulda konulmuştur. 
. Üç senelik muhamnıell 
lstanbuldaki Rum ve Er· kıymeti 7500 liradır. Talip 

meni hastaneleri, felaketzede ı · 12 erın ,l ,940 cuma günd 
Yaralılardan kendi hastane· 2 d kk saat e muva at temi 
lerine de gönderilmesini Kı· nat akçası ile birlikte lskell 
zılaydan r ica etmişlerdir. derun malrnüdürlüğüne mü 
dir. . racaatları ve buna ait şart 

Tf!şkilatımız, Türkiyenin namenin malmüdürlüğündefl 
bir müracaatta bulunmasm istenilmeJİ ilan olunur. 

beklemeden bu geniş alaka- İtalyad<J vesika usul• 
ya ı•yğun olarak harekete Roma 8 A.A.- 15 ki' 
geçmiş ve bu hususta Türki nunsaniden itibaren gıd• 
ye Kızılay cemiyeti iletemas maddelt:riııin vesika usulüne 
iç~n beni göndermiştir. tabi olarak halka verilmesi 
Zelzele mıutakası ıçın takarrür eylemiştir. Bu,Avr• 
teşkilatımız vasıtasile yapıla pa harbinin doğurduğa iktİ' 
cak yardım hakkında Kıztlay sadi zorluklara karşı ihtiyatı 
erkanile görüşeceğim. Bu te· bir tedbirdir. 
masları kısabir zamanda nl!- Fin cephesindeki 
ticelendirerek ne gibi yardım Rus ordusu 
!ara ihtiyaç olduğunu tasbit Ht!lsinki 8 A. A. - Sel3 
ettikten sonra derhal işe baş hiyettar Finlandiya mehttfif 
\anacaktır. 1 Fir.landiyanııı muhtelif cep . 

Lüzumu kadar sa~lık eki· helerindeki Rus onlularını11 
bi ve malzeme Türkiyey'! sü mevcudunu 600 b\n kişi ta~ 
ratle sevkedilecektir. Teşki · min etmektedir. Bu ordunu ~batın ihtiyacına müsaade et 

mesi hakkında Berç Türker 
itirazda bulunmuş ve bunla· 
rın ihracının yasak edilme -
si lazımgeldiğini söylemiştir . 

ihtiyar, ak sakallı bir su· 
!atımıza 60 millet dahil bu- mühim bir kısmı Kareli beC 
lunmaktadır. zahmda bulunmaktadır. 

bay mütekaidi
1 

Ankara kıra- tün milletler yardıma hazır 
atlıanesind ~ sıcak çayuıı içer olduklarını bize bildirmişlt~r 
ken etrafını alanlara aıılatı· ~~~~~-~~~--~~~~••••J•/•a•A•n•~~~~~-~~--~~~-~ 

ltiraza karşı kürsüye g e' 
len Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, memlekett~ za· 
hire s•okunun çok olduğunu 
binaenaleyh ihracatın serbest 
bırakılm~smda hiç bir mah· 
zur görülmiyeceğini ~öylemiş 
tir. 

Düzeltme 
ikinci sayfamızın ilk iki 

· sütunundaki başlık-
lı yazı değnli a ı kcıdaşımız 

. Behcet Perim tarafından 
yazılmış fakat bir tertip ha-

1 tası olarak yazının altında 
konulan imzanın unutulduğu 
gazete basıldıktan sonra gö· 
rülmüıtür. Tashih ederız 

yor: 
·'Hatayın mücadelesini Mevkii Mıntakası Mahzarı Cinsi şimdiki müsteciri Geçen seneki aylık icl 

uzakta olmamıza rağmen çok Lira Kr. 
yakından takip ediyorduk. Hukumet caddesi 3 138 - 1 Dükkan Abdüllatif Arus 8 25 
Bu güzel yurt parçasının ,, ,, 3 138-2 ,, lsmail Harbali 8 O 
kurtulduğuna ııe kadar se· ,, " 3 138- 3 ,, Derviş Arus 8 O 
vindik. Güzel Hatayı gör· 

11 
., 3 ,, Hane B. Hami 12 50 

meyi çok özlüyordum. Fekat ,, ,, 3 81- 1 Dükkan Eczacı İspir 9 35 
böyle bir felaket neticesi ,, ,, 3 81 - 2,3 iki dükkan Kamil Tacittin 18 75 
buraya ~{eleceğimi hiç hah· ., ,, 3 81-4 ,, ,, ,, 10 15 
rımdan geçirmezdim ,, ,, ,, :{ 4 ,, Hanna Kozma 6 
--••lllliıı•----ım••IOduııcu çarşısı 5 134 - 1 >,, Hanna Nikola Sultaııım 6 50 

Gundüzde ,, ,, 5 134- 2 ,, Mehmet. Memun 6 
,, ,, 5 134- 4 ,, Beşir_: Haylani 6 

Bu akşam 
Türkçe sesli ve sözlü 
ATEŞ Kraliçesi 

Pek yakında binbir heye· 
canla dC1lu-AkdenizKorl\ani 

11 
" 5 134-5 ,, İlyas· .Abdülhak 6 

" ,, 5 634-4 ~,, Mehmet Memun 4 sO 
Belediyt' müsakkafatından olup alım satım lkanunu mucibince icarl,-ırı 15 gün müd-

detle rnüzayt:deye konulduğundan talibolanlarm Belediyeye ~nüracaatları 4-1-940 
• 

Beledi1e Reisi Sadık 


