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Bugün saat ikiye kadar alınan malumata •• on gere 
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11•n bu haritada. gösterilen kısmr zelıeledcn az çok zara.r görmüştür. Noktalı kısımlar ise 
~ zelzeleden bi~hassıı. zarar ğörcn mmtalmyı gösteriyor ... 
'----~~~~~~~~~~;___~~~~~~--~~~~~~~~~~ 
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Uhtek irlere 
~ıa kanunu 
~tlen tatbiıt 
1ı ln1 i yor ? 

"MilLETiMiZiN ERZiNCANLA 
CANDAN ALAKADAR 

OLDUGU BiliNMELiDiR,, 

a· 

Reisicumhur lnönü 
valisine bir telgraf 

Erzincan 
gönderdi 

1 ır taraftan bu yapı-
1•tken iktısadi tedbir
~ .. alınmasına devam 
~dilebilir. 

Elılzı~, 27 (:A:A.) - Zelzele mü- J fu.~a Ubrra~1~ımız .pek acı ziyadır. 
nasebetıle Reısıcum'.rnr !smet !- , Dıger tahrıbatr mılletimiz p?k az 
nönü, Erzincan valisine aşağıdaki zamanda kamilen tamir ve telafi 
telgrafı çekmiştir: edecek ve bugünkü enkaz içinden 

~ "Erzincamn u~radiğı felilkete 
. an : HASAN KU MÇAYI pek mütce3sir oldW11. Bütün miL 
1
Carct Y<>lilli Nazmi Topı;uoğlu !et de Erzinca:-ıla yalnnd:ı;ı alaka-
1 tla. miic:ulelc işine bir cez:ı dardır. Cum~uriyet hükumeti fe-
l tııı ınesclet;l dct;il, bir milli ik. r: • . . 
llıcsele.c;I ~özlle bakıyor· onun laketın ıstırablarmı hahfietmek 
~enur, deri, manifatura', c:ım için acil tedbirler almıştır. En zi-

0-.._ (Dernmı ı iinC'iid<'> 1 yade ıstıra1)lmızı mucip olan nü. 

memleketin güzel bir mamuresi 
c;ıkaniacaktzr . 

Bütün dcYlet memurlarının f.e
dal•arlık, vazifeseverlikte biribir· 
!erile yarış etmelerini beklerim. 

Halkın ıstırabını teskin ıçın 
bilhassa m:ı:-ıcvi ahvalde silkti.net 
muhafaza edilmelidir. I\lil!etiml-

u S" 1 a· r . K a re l ı d e zin Erzincanla candan alakadar 
.... olduğu halkça bilinmelidir.,, 

i smet lNONO 

a.arruza geçtiler--- -
~ransa yardıma başladı, 
, inlere tayyare gönderiyor 
'!.ı11 dta., 28 - 1500 kilometrelik Hücum tankları ile takviye edi
~~~Phe ilzcrindc püskürtülen len Kızılordu biribirini takip eden 

aı: şimdi !fareli cephesinde dalgalar halinde taarruzlarda bu-
0ı:a gölü ile Finliindiya. körfe· lunmuştur. 
~~~ındaki daha dar cepheyi Helsinkiden bildirildiğine göre, 
a~a (,'.alışmakta ve bu uğurda üı;: Sovyet hUcumu tamamen tar -

, ille gayretler sarf etmektedir ~ dedilmJ,tir, , 1 
,(Devamı 4 üncüde). • 

Milli Şef 
Malatyada tetkik ve 

tema8larda 
bulunduktan sonra 

Elazığ' a hareket 
ettiler · 

s • • 359 1 
Bu yekônda Erzincan-
da ölenler dahil deği 

Umum nüfusun y~zde 
yetmişi olarak 

tahmin ediliyor 
Resmi malumat alınmadığı İçin . yolcuların ifadelerine istinat eden 

Bu feci tahmin tahakkuk ederse 

Ezincanda ölenler ve 
. . 

yaralananlar 42 bin-
k işi y i buliır 
Zayialın ·bugünkü listesi: 

Amasyada 400 ölü, 100 yaralı, Hafikde 223 ölü, 155 yaralı, Koyul. 
hisarda 140 ölü, Suşehri nde 150 ölü, Tokatta 38 8 ölü, 66 yaralı, T rab. 
zonda 6 ölü, 8 yaralı, Plü mürde 5 ölü, Samsunda 3 yaralı, Orduda 26 ya• 
ralı, Zarada 1 ölü, 1 yaralı ...• 

Erzincan da her taraf kar 
içinde ve müthiş bir soğuk var 
Ankara muhabi· 
rimiz zelzele 
sahasında 

Ankara muhabirimizi zelzele 
sahasına gönderdik. Aynca zelze
le rnmtakasma civar yerlerde bu
lunan muhabirlerimize de Erzin
can ve. Tokata gitmelerini bildir
dik. Bunlardan gelecek malılmatı 

· gününe karilerimize Verete-

(Yamı 4: tlnctlde) 

Bu sabaha karşı üç 
zelzele daha oldu 

Bu zelzelelerin merkezi de feli.ket sahasıdır 
Bugün Kandilli rasathanesin· merkeıi dünkü şiddetli zelzelelerin 

den aldığımız malfunata göre, merkezinin aynıdır. 
dün gece yansından sonra saat 
24,36 da nisbeten hafif ve sabaha 
karşı saat 5 şi 26 dakika, 55 sa.ni
ye geçe de çok kuvvetli iki Rl.ıete 

kaydedilmiştir. 

Rasathanenin yaptığı hesaplara 
göre, büyük zebelenin merkez' 
Kemah, Refahiye ve Er.ıiıocan aa ... 
sında bulunmaktadır. 
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! ikinci dünya i 
1 harbinin bir inkılabı ı • 1 
~ i 
J f azan ; H. DAL,{JLIÇ j 
i A 'l demru! d :i ccd lcrlnıi'.'! o"k k ıiJ:ı.r Jııı;lt n ço,·l!t ln.oı.aıı lı rdt. At ~ 
i ilB:liııdo clUJ3-ayı bl.rknç ık k dol.ınrp dönerlerdi. f 
~ lllz, bfr:fncl düny:ı. Jıad.ı:nden en·elliJ fnsıınlar, arnba \'c fa~ ton ! 
i llisanlıı.nyız. :r.tcl.lır, İ!'Ot:ı.nbulun Jilber uculzi.-ıde bir adnnlık :rf're ! 
i g~tlip gelen ııuhll \ıı.!ıUJ"la.rımu~ Lu la.ytonlıımı denizde kahıııs olan. ! . : 
; ln.ndrr. Ill.7.!erl M1a dıı ı>e.k rahah;ız etmiyor! : . ' : ll:rlncl dii':lya barbincfon Mnr;ıl,i gcn~Jiğc, spor biraL bn: \·c : 
~ bllrat ,-ermI5~ir. ! 
i F~ anl~ılıyor hl, bu i.lıJııci dünya h&rbbıden sonr:ık.I insan. ~ 
ı lır(, yalnız 6tirııt moocniyetbıc gör.! yetl~eye, "°" ı1ercce hatif silt.. i 

Jet i.ıs:ınla.r olmıya mecbur obc:ıkl ı:t!ır. : 
J Tnyyo.rclcr. otomobiller, hemi! er hayu.li ~ür::ıflerc ala<;öhlar. i 
: na söra.t \'a.'111.ıı.lıı.rı llstı.!u<!c. b!r.!cr, ö!ilrtiz.. : 
1 = : Yarm yctiı.;ocek ve y:ınıın. l!aJJm ol.'.ı.ck adar.ı (mot-Or nil.ımı) i 
f drr. )lotör adamı, l'Ücndunu, sinlrlC"rinl, zclu\ımu, yani biltün u:.ıd. i 
! yetlol motör hızma göre, r;üra.te göro LU ... rr.lş insan dcmel.tlr ld, bu i . . 
: tJp, :uıcalı: tar.w.m!yle r..yn bir kU~tü.r sl!;tcmlle yetl:'ıt'.celctlr. Blnn.t'- i 
İ naleylı umumi hnj atta, ta ycJ ip içmeden, y:ı.tıı> l;al.bıuıy:ı. l<aifar 1 
: bttt.ihı lD.san haya.tmd:ı. köh-iinden mtın7ıam bir lnkıllb:ı haı.rr ofalm1. : 
! Amerika halkı ~lmdJdcn ıı.y:ı.k üstilndc yemek yemek ,.e yeme~c i 
~ oln.rak mcy,·a sulan i~ekten ibaret bir ~·eni yemek ~-emek nsu!ü_ ~ 
i ne bHo b:ı3lnrnr, bulunuyor. ~ 
1 tnsa.nı uçacak insan halinde yeti')tinnrye. yani ltaıılumb:ığ:ı i 
: d!WrlnıJcn 1.UŞ (lcnliıe g~!'l"l;yc mecburttT. ! 
~ RuncJan sonralil oe!'IHl"rin ımımni terMyc 'e Jı:n·:t tmr nıotiir i . . . i adamına göre tanzim etmeye şl:ınillden baş1amalı:rr.ı. i 
• ..._...... .... _..... _._........ .................. - ..... ·--····- 1 

Cumhcriyct 
"Bulgarbta.nda Nadir Nad.ı, bugünk\l b:ışmaka -

'Komşu memlekette b:ı.şlıyan 
intihap faaliyetinin, memleketin iç 
ve dış polit.lkasmda yeniden 'bl.r 
istllcr:ır devre.al aç.rıcağma hükmo
Juruı.billr. 

Bu Jstlkrar devrc.9lnin aonunda. 
Bulgarıstmırr. yepi harp ka.rştsID
cfaki .-azlyeU biraz daha vuzuh 
Jleycla edecektir. DlinynYl da al.il. 
.kal:ınduan nokta budur. 

F ırhna ve kar 
Gecelci yağmurlardan 
Bir çok semtleri su basb 

DU.n a.k§ıwı U derece oüı.n Slca.klık 
bu ııa.bah ııııfıra kadar dU,mUf, kar 
y.-.:m.u.ğa hqla.ı:wJtır. lllvvelkl gece 
J..r:ınnaro. ve Ege denlz1.erlnde baf
lıyan fırtına devam etmektedir. DUn 
~Jce yafan yağmurlar ıllhrlıı nıubte
Jl! ~Uerlnde tahribat yapmı,tır. 

ı.:a.sımpll.§a. Yenişehir, Ort&l.töy ciYIU'

ıanm 3U bssmışur. 

Aksa.rayda Namık x.maı eaddest 
de bfr don hallni almI§tu. B!r tara!
tan diCer tara.ta geçilememektedir. 
Büy1llradad.a oltacı ııokağmda .sebzecl 
Hamilinin evint su baımuştrr. İtfaiye 
wları teml.zle~Ur. 

R.aaatıwıeden alclIJ'OntZ maUmıata 
Köre hava buglln ya«I"lı geçecektir. 
K•nn devam etmesl muhtemeldir. 

---o·---
Zorlu sarhoı 

1 a.,oflwıda. Bel& 1ı;ldll loUlı.tuın

dı sanonluk eden Yorgi dCn gece 
lokantaya mııvtert ll'lfatile gelen ve 
XtlpaliÇAl'Jld& kllrkÇtllUk y&pıı.n Ali 

Haydar oğlu Sadettin tarııfmdan ııar
hO§lultla. dövülmll§ ve yara~t.ır. 
Poll.s suçluyu yakalıyanlt tııl:.kik.a.ta 

bÇ.am.IŞUr. 

leslnı zelzele felaketine t.ah~is eL 
miştir. 

M•1harrir, 7.EİZP!enin yaptığı tah. 
rihattn.n 1'nhsettikten sonra diyor 
ki: 

"-Bu gibi felAkeUcre ka.!'§1 en 
rntıeısslr ve en büyük kuvvet, yek
pare blr vUeut halinde milletin h-ı.. 
rekcte geçm~idir. Nitekim, <lün 
Ankarada zelzelenin mahiyrıt "e 
şlimulU anlaşılır anlaı_ırlmaz der • 
hal, Büyük Millet lıfeclllii rteisi 
Abdlllhalik Rendarun ba...,kcınlığ1 
altrnda bir yardmı komit~i t~ok
kül Ptmiı;ıtir. Milletin varlrğmı ta-m. 
ı;t:. edt~n Büyük Meellsimizln milli 
bir !elAkete kan;t gösterdiği bu 
yerinde ve titiz alf..ka önünde hür. 
mf'tle iğilirlz." 

" Y. rıt C. A." 
Dün hükiımetçe 

kapatıldı 
Bunl!an bir mUddot , evvel "Y.:ll. 

C.A.., Amcrlk~n genç l1ristlyıuılaı 

ceml.yetinin AlQmdar caddesindeki 
merkezin.da bir mUd<!et evvel yapı

lan teftl!f naUceatnde bazı evııtkı atı
rumın Ankaraya göndenı::ıı,u. Bu 
evrak ve vesaik üzerinde yapılan tct. 
k.ikat neticesinde bu te§ekküJUn c{'ml
yetler kanunuııa. ayktrı harel.etleri 
sabit görtıırou, ve dll.n cemiyet İ!· 
tanbul zabrtuı va.ıntufte bllft.müd· 
det k.ıı.patılmrştır. Cemiyet merkezin
de yatıp kalkan gcn1:ıcre bir iki gün" 
kadar kendJlerimı yer tednrlk etme
leri blldirllm~ ve merkezin tıı.nllyct 

bllrolan m0hllrlenın1;tır. 

---o---
Maarif ve!cili Hatayclan 

1zmire hareket etti 
Antakya. :n - Maa.rif vekili Ha

san .All YUcel dUıı fı;tuyonda. va.11, 
maa.rl! ve p:ırtl e?"k~nı ta.rn!mdan 
kllllli&nm.l' TO Antaky&yıL VIU"nllf. 

şehir m~t.hallnde hOkQmet ve parti 
erka.nt ile mektepler ta.rafından is
tikbal olunmuştur. Öğleden !l<>nra 
mektcplert gezen maarll vekJll lı:mlrc
gttmck tlzare 1<-hrlm!zden &!"lmıttrr 

R~BER-~PosfUI 
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1~-M.Tii"i ... ş·~·f ·ı "ihtikar yapan . vatan_s!zrarın 
Mal:;..-:.ıa':J!ik ve kafalarr ezılecektır n 

bulunduktan sonra 

E.ıazığ' a hareket 
etti.er 

l\!aL:ıt)ıı,. 27 (A.A.) - B~"'Ul1 u.at 
9.~ de MAla.tya:;1 ~rlt eden ı.tilll 

Şefimiz lsmet !nönU, istasyonda vali, 
belediye rcls1, Parti e-rkanr, meptı>pll-
l~r Ye hal!{ t~rafında.n co9l,.ın teza
lıtlrh:rle karı;;ılaııdı:ar. İstasyon cad
c!csinde ve b&lk arııBuıd& uzun uı.man 
yiırUycn ve talebe ile görUşen luönU, 
do~ı11cu h'lkönıet dn,ircrlna gittiler, 
lıühumet erkA.nı ile tanıştılar. Bun-
dan aonra ba elliyeyi ~.::rc!lendiren rc
isicwnhurum uz çar~ıyı gezJllek iate
di'er ve yaya olılra.lt ç.:l?'§t yolu ile 
Gazi 11kokulun11., tılnemaya, lbıeye git
tiler. Parti ve halkevlnıle ~ch!rlller

lc uırun müddet göMl~erek bllhaasa 
halkcvinln mesai.si ile alA.kııdar oldu
::ır. Buradan tutUn fabrl~m:.ı gide· 
rek yenl işletmeye açılnn bu tab lk11-
da!d çalışma şek'ini tefüil• ettiler. 

ı lf'll'i.t"" m~su:-.:ıt fabrlkıuı M!llt 
~~!mizln b!lh&Ma all\kaınıt celbetu. 
Burada saatlerce l:alan lnönU. saat 
13 te belı:diyeye gelerek l.iğle yemeği-

! nl burada yııdilor. 
Relıoılcumhur İl:met 1ııönU ,ehir me

zs.rlı1-uıa gtd"rck onda medfun bu
' lunan perl@rletinln kabrin! z'yaTet et-
1 mtşı!'ı- ,,e ee~t 1!') de hmm~ trenlerl-

lo El!tzrga mUtr.v<.>cclhen §ehrlmlzden 
hıırt!kct etmıoıcrdlr. 

Eroin fabrikası 
işleten 

1 ise talebesi 
Dün ortağile beraber 
suç üstünde yakalandı 
Bınn1yet mUdUrltığU kaçakçılık 

•bllıosu memurları bUyUk ulr eı:oin 
lmalıi.tha.ncslni. weyc.a:ıa çııta.nn~

lar dır. 1.i:nıı.ltt'hıneyi i~let.en Kaba.ltı.f 
lisesi talebesindf'n ŞllT.1 isminde blr 
gençtir. Bu gecç, iııd ııene kadar ev
vel eroin .fabrikası i;ıleten Arma.ndo 
adrnd:ı bir tllaya.'1. tayynrecltl ile be
.raber c.a.ı.ı.u ve bu nuırt.:~tl onJ.aıı 

ö~enmıştir. 

Bu 1Wya.-un fi&.brtl<UI kapatılıp 
kendi.si de hudut harici.ne atıldıl•tan 

sonrıt Şazi bir mll~ldet g5ıe görün
mcm.ı,, nihayet ı;eccnleıde llcıılktıı..'} 

hı kele si clvıı nnclnJ; ı Ostro tUtt.:n 
§irkcU usLaba.;,1lu.::ı.uda1t lorahiınle 

bi.rle.j.ırck Ee11ü..~tA ''fuzbo.bs. ce.dJc
simlc ı.:a.balıc;t Ilayred;Ua. •okağmdA 
1 numıırs.ıı evde yeı:ıtden bir eroin 
!abrtkast kıırmuşlardır. 

Çıkardıkları malları saltıklan aıra

da. Şa.zi polisin nll.7.arı dlkkaUnl celp 
'etmiş, yayıl&n talı:!p rrıemurlan f&b
rikayı baa.'U.J~l&rdır. 

Şazi ile tbra.h1m d!ln fabrtJtada 
çalışttken ctlrınOm~hut halinde y11-
kr.lanm~lıtrdrr. Fa'!:ırlktu'IJL bn•lln 11\
zumıu 11.lllt ve e<"T.11. tıe l~ kilo &fyon
ve yarım kilo m.amul eroin bulunmuş-
tur. 

---o 't -· 

Bir genç odaunda ölü 
bulundu 

Tahtakalede blr fırında çalışan 
16 ya)lann Ia. Yakup oğlu M-:!h. 
met isminde bir g-mç oda:;mda ölü 
)!arak bulurunu~tur. Yapılan mu
'lyenede vücudunia hiçbir yara e· 
;eri görülmemiştir. Olümiin sebe
Jini anlamak üzere ceset m~rga 

~aldınl:mc:tır. 

fi H ükfi.met itlıalatı ve fiyatları nasıl kontrol 
edecek -ı;.:.tı 

Dün Mecliste Ticaret Vekili 
izahat verdi ve 

müzakereler 
hararefli 
oldu 

Ank.ıı.rn, :8 - BUyük Millet 
Mer.Iisi dün zelzı:>Ic felılketi hak • 
ki11wu.i ..Ul\U.4.K~cei .. m.len sonra ih
Uk:&.ra dair ?ıfuzha.r l'ı:Ulfidin lakri
r;rJe Ticaret Vekilinin ccvabmt 
dinlemiştir. 

'ficarct \'<'ki·i i.zahA.lrnda harbi 
ır.tit.eakip bazı maQoeleı: üzerinde 
başlayan fiynl ~:Uk.selişlni ve se • 
bcplerini anıaınuştır. Vekil, bu 
meyanda demlr ve çuval fiyatın • 
rınm yükselmesi sebeplerini say • 
mı~. bun!a.nn bar·cindc dığer bazı 
maddelerin yükselişinin hlç de 
m:ıddt bir sebebe istinat etmedi • 
ğini, kolay Ye çabuk para kazan _ 
mak hırctile gözleri bulanmış bazı 
lnsa.nıarın geni;s spekülasyon yap -
malarITJCC\n ileri geldiğini söyle • 
nlİ.'ilir. 

Nazmi Topcuoğ'hı, memtek~tin 
bir senelik ihtiyacmı karşrltyacak 
m:ınifatu.ra mevcut olduğunu, a~-nr 
zama.nd.a altı aylık ihtiyaca boJ bol 
kifayet edecek kahvcntn mevcut 
ve kısmen yolda bulunduğunu söy_ 
lcmiş, bur.a rağmen ihtikar görUl
meı:.i üzeri.ne l.stanbulda. id.halfı.t 
tn.eırierile yaptığı temaslar!, gös • 
terilen kolaylıklnrt anlatmıştır. 
\•ekil, bazı an&.GI11ll bwıa rağmen 
s··0 külasyonda.n ·vazgeçmiş denile.. 
miyeceğini, fırsat beklediklerini 
söylemi§tir. 

Tica.ret Vekili, Bundan sonra 
kurulan idlıalAt birliklerinden balı
se<lerek dcm.i&tir ld: 
"- Bu jktJsadt tedbirler arn. • 

sında. alacağun,zz lnzıbatl tedbirler 
de şunlardır: Toptan gelecek mal. 
1a.rın fiyatları bizce malUm. ola -
caktır. Mal, toptancıdan, yarını 
toptancrya, yanm toptanc1dan pe. 
mkendeciye ge«ecektir. Toptancı _ 
da.n yarını toptancıya geçerken 
yüzde ka<; zamla. geç(!(:eği ve ya -
nm topı.a.nc.ıd.ıı.n perakendeci:rn 
;eçerkeı:ı yine yüzde kıt<: zam ala. 
"!aı;'t malllın olduğlllla. göre, pcra _ 
kı>nde fi!-nt!armm aıa:n.lı!ini teııı -
bit edecPğiz ''e memle-ket dahilin. 
de azami olaPak tesbit ettiğim.iz pe. 
rakende fiyatmdan fazla fiyata 
mal eatanlar bulunarak bunlr.rz 
mııhtcl-ir olara1t yakalıyacağr7_ 
Bilirsiniz ki, ihtik~l"'1t <m bl'vilk 
mesnedi zincirdir. Bir m:ıl <'1<1en 
ele geçerek herkes yüzde 2 ve yilz
dc liç kazana kazana yirmi otuz 
elden geçse o malın fiyatı yüzde 
yüıo: a.rtmıA olur. Bu ?.incire mny • 
da.n vermiyeceğiı. Toptan tacir o 
ticaretin içinde olıruy::.n hiçbir kim
s:?ye mal satnmıynca.ktrr.. Ifattii 
bir toptancı diğer toptancıya. dahi 
mal sata.mıyacnktrr. Yan toptan. 
et dahi ne tiicear o!mn·an kimseye 
ve ne de kP.ndisi gibi hir yan toı>
tanl'tya malrnt M.t.R.mtyacalctır. Mal 
a.."lcak bir toptancrchm ~·arı tont.ın. 
crya. ondan da. perakendeciye ge
çecektir." 

Vekil bundıın ~nrı.ı, harp dolay1-
slle ba.zt maddelerin menşelerinde) fi-

ihraca~ malları için 
ilave seferler 

Va.punıuluk yUzünden limanlarda 
blrik.e.u lbracllt e,';jyalarıru almak üze
re Tarı vapuru Mers!nc kadar bir nrı.
\•e posta. fle lıAreket etmiştir. 
Kıra.lAnM Sa.rn!lun vapuru da ya-

kmda Akdeniz llmanlnrınn. mıınta-

zınn 11:\Vfl ı<c!c:·leri yaprıc:ı'tbr. 

yatları ytlkscldi~inl, fakat sigorta Uc
reU veli&ir bazı ma3l'a...lıınu artması
na mukabil itlıa.lı\t prliillerln yUzde 
10 ile 17 arasında eksildiğini, bunun 

ela hıı.ri!;teki 31ll:sellş vo pahalılığın 
memlel<ete ylızde elliye mukabil an
cak. yüzde yirrol nlBbetmde inikllSın.a. 
yarıyaca.gJ.IU, bu iUL;aı in. ~ka mcm
lcketlerdun da..'ıa az rnuzt::ı.>lp oıacıı.

ğı.mızı söylemiştir. 

Bu izahatı mUtukip takrir Babibi 
Mazhar MUfit, h:ı.ttA ticaretle aliltast 
olmıy n bazı muhtekirlerin Eclımelu1.
pı, 'J.'okapı gilıi k~nar scmtlerdekJ 
bakkalları Nle doiaşanı k makarcı 

t-.pladıklanm söyll;> erek bu an:ırura 

şiddetle lı!!cum etmi§, bunları hllya
sız, va~tz Vı? hain otarıık tavsit 
etmi~tir. :\fR.zh:ı.r }.fücıt, Ucarft blr
liklerirıe hükumetin mUc!UI" tayinine 
!Uraz eden dı>"Dlr ve kösele tüccarl!\
rınm bu h&rckctlne şlddetu bir Usan
ı:ı htlcum o:.r;1ı:ı. nG..JitaUe uslll.ilrL:L 
yanm hakkı kötek olduğunu hatırlat
nurı, Cumhuriyet hllkümctınln mille
tin kımmt emmek iqtiye11 vA.tnn!117.Ta
rın J<ats.la.nm ezme~~ muktedir oldu
ğunu ve c>zcc.eıi!'iı::i eö:vl"'mlş, p\yasada
yımi tedblrlcrln mUe1111i~ olmıısma. 

yeni mallar g·ellp !iyaUarıa tMbltlne 

kadar bugünkü tere!fUUn devam 
etmesine tnani olunma.smı ""e getlr!
Tccck lkbea.dl ko:ıınma kl.\Jlummun 
Yatan"IIZlann kafAıı.tnt ezer.ek şiddet

li h'lkümleri muhtevi olmasmr iııte

m!~tir. 

Küçük Sehir 
Haberleri . -* Ebedi Şet .AtatUrkiln Anlüı.raya 

ilk ta~rl!lerı.ıı!.ıı yl.rı.l!ncl )"JldönUmU 
olmak mUnasebetilc dli.n Ankara. vı
lAyet. belediye, P:ırtl erka.nmdan 
mUrckl:ep bir heyet Etnografya. mü
zesinde muvakkat kabre g1rlercl< ı;c· 

lenl;ler koymuşlardır. 

* Fransız ve İngiliz atn.şenavaııa
rt <llın liınan ı-eihi l{e.n,ı ziyfl ret c
derel• t..r mütidt:t görC~mtişlerdir. 

* Yıiba~ı gece.-ıl ınuı.t U~te IIaydar
pa.!in, h:ıı.dlköy l!'!.;eleleı·ı:e bUtUn a
dalara, Anadolu VP. Rumeli lslcclele
ıine vapur i~liyecekllr. 

i\· Hal lıaml-Ullları bıı ay başından 
ltibaı-en Kaımnpıl§ıı, Dalat ve diğer 
bir nıa.bnlde a1;1Uı.c.iltl.r. (,;ok yol..ıul 

ol.:uı halktan para :ılıomıyacalc. dl:;-cr
lcrUıdcn b~ kuruş Alınıı.cıı.ktır. 

* Halk ParUai tara!ınd:ı.n Cafnl· 
oğlunda tesis edilen kız talf'bc yur-

1 
duna 60 talebe kaydectilm~llr. Yur
dun aı;:ılma nıeraı.ımi önUmUzdekl 
batta yapıt.acaktır. 

* Ay ba;mdo.n itibaren adil tebli
g-nt posta !da.resince yapılacaktır. 

Cclpname'er ve diğer adli evrakrn 
t~bllği posta tariteslno tabidir. Trb-
llg11 t mU~irleri posla idaresine 
dovredilmektedJr. Mıı.hkenıclerdekl 

mU'ba§lrler vnzif'elerlncle luılr..ca.klar

drr. 
.,,. Bu akş-am Ba.Bt 18 de ünivcnıile 

kon!erall salonunda. ~air Mnbmet 
Aklfln ölQ.mli.nll.!l ;,ldöııUmU mUna
sebetile bir ihtifal Y'~Ptlacıı.kttr. 

"" Son aylar zarfında Uzerindc de
vamlı bir surette çalıtılan Ankara • 
Kızılcahamam ~oı:;e.•I ıımuu edUnıl!J 

n düı:ı menurimle aç1lm~tır. - ·-------------------------

'~ 'BlRINCfKANUN - 19~ 

ıt·Unabe~ 
AKŞAM POST~-~ 

,salt.1,bi ve Ne,riı/trt MaJürl, 
Hasan Rasim U• ' 

iDARE EVi: lslaııbıd AııUra ~ 
... *-· ...... ti• ,., ........ .....-... 
~.Yen qleri lelefonu '4t. 2387• 

ld.re , • • •• ~ 
11.\n • • ı 

" ................. --
..... ,_ hFflliol ......,.. """' .,,. 

,,.. ._ ....... ıa.-ıır ••• 
············ıı····';Afl•. : ABONE ŞARTL t 
• '"l!Jo (.... • 
• s.-ı.- •.00 llr. • .... "" 
• • QWı 4.7$ • ..10 • J 
• • •Y'ıiı :ı.GO - .. :ıs • 
e t •ytJlı. H • 1.2:.ıa.----------- __....,.., 
:Jla.tWra daie 

Notıar 
-n-EVF'İK 'C'\:1.-t' h .. unı edC'.:"' U - •. _ .c _.,. e UC JJlU• 

ler onun, GalataııaraY orıı. 
dürlilğünden ayrıldrktan ,•· eo etı· 
IIlise~.1n Cııhid"o ~önderdiSl tnöııe 
tuplaki bir cümlesini boytınabdil.İ 1 
sürer dururlar: "İrfanını Y: fİJl 
tabüyct ediyor ..• " Bunu. VF~ ıı.ı~· 
hu memlekete, rnlllete baglı le: JP• 
setmediğinin bir delili .sayıus 
terler. 53,1. 

'\'en1 Adam. Tevfik Fikret :bi 
tunda. o mektubu da olduğu ~ıı
ne§ret.m.iş: in.san o vcsilu1Y1 0 

rill 
"-·unca Fikret'e hUcum ed:ınle r· " • ' ·o . 
sui-niyetini eli ile ,-al:JJ~~rct 
mektupta o cUmle hic; de [!ılll· 
aleyh~rıarıı:m .söyledikl~rl ~.11d 
da clegil: bilakıs onda btr f ıs.rı'· 
var. Tevfik Fikret nınğrur .~~ ı;~· 
dı; eserlerinde de böbUrlendif; bir 
rUJUr; ben de o cümleyi bÖY16

110. 
gururun ifadesi saıuynrdufll· tıif 
yır, o da. değilınL~: Fikre~. \<'iıt 
'l'ilrk mektebinden ayrrldıgt cöt~ 
elemini söylüyor. Mektup şu ·~ıı 
lerlc bitiyor: "Oğlu a.nad.'l.n a.l~tı! 
eller kahrolsun!" Bu l!On !lll~ 
mektubım da. yaz.ı!Jl'eıtr bir :l~ıı· 
diye gösterilen cilmlenin d~ rn 
smt aydnılatrvor. dtl'I 

Bu vesikanın tekrar nesriJll< o 
sonra Fikret nleyhtarlıır1 ıı.rtı·ııZ· 
cümleyi öne sürmekten a..cıı.b.a._~,.0• 

cekl . ? H. ann"tW"°" geçe er mı.... ıç z ~ [ .0t· 
rum. Çünkü onlar için ~1ıe111n1 ) çt. 
li olıın ~<'Y,w hakika.U mey~~ı~cıı• 
karnı '• degil, serbestçe dU!i d· ~ ~ 
<'f'l'l rı ,,. 0 H~ i.oanmıyau bi: , 8 ~c( 1 
lıü..: •. ' l bnek. Bunıın ıçiJl Mil 
•· ') d0·1 istifade ederler: yalaJlcrıı-~ 
~ ·~· ı k-:ı;smlar? YaYandıı.n ıcıı,6,. 
ı ~ ~ 1ı c ·vcıtı. itik.'-dlarından ıcn 
l.ırdı. b$ıı. \ 

Mira~.au: ••J3jr adıımıtt bP.! Vj. 
gi bir sözü onu m.a.!ıvetrrıeS-e ~ tiJIİ 
dl.r" dormiş: sui-niyetin l;.u~\1111 
göslPrmek için. Eeaumıırcbıı.i' rııt· 
FiO'aro'"'tı da: "İftiradan çelc~ır!" \ 
yin; ne de olc:a bir tesiri }<ıı. ı. o 
der. Tevfik Fikret aleybtB:rııı.rfS)• 
i!>i büyük aJamrn istihza ıle riJ1e 
!edikleri hu sözleri kenc111C 
prensip edinmiş kimfelP.rdir. ~ 

* • * rtıi a AY AN Halide E<lib'in ~ııı· 
romanmm daha ilk ~y~~ \lııı 

da su sözlere rantgclcliıtı: ~· 
az, parası çok. zevki olgun ltışıll• 
ln.r ... " Dü~ündüm: ~caba. akıl !7'1e· 
ğı ile Z"Vk olgunlıı~unun blr1P~011ıı 
si kabil midir? Z;.ı"k de ııkJ 11~r 
~elen ııeylcrden değil midir?~ ,a· 
nkrllt adamm U'.'uhakkak zev. et' 
hibi olma.st liızungcldiğini id~l ,. 1 
mi:ronım, fakat her 7evk tıtw'~ti • 
dam akıllıJır. BPlkt maıid".fr.f;Bl'ı' 
bar ~drn. ıq salıMmd:ı. mu':~ , {il' 
vet temin ec!E>n bir akıl değil' 
kat yine akıl. -re~ 

Hem zevk Mhipleri e' tıf: 
biraz akılsız, nıenfaatlcrinl bu:11. 
iııs:ınla.r gilıi gözükürlerse de ııt9r1 0 
rsdan asıl c.nla.nn akılh oldtı ~ 
meydana ı;:ıkar. 1~Q Nurullah__?.' 

Ticaret birliklerı 
nihayet kuruldu)'. 

Demir, deri, ve ma.ıuunel ~ıı· 
ithal lc;ıları ticaret ooa.mıd& Y;ıat 
tarı toplantılarmı: bltırerelt.~t)1' ~ 
ta.rafından haxtrla.nan Dtza ssıll' ~ 
btrllklenit'I tUccarlard&n da l:IU1'r wlO 
dilr bulunmam kaydl.le ltsbUl e 

1 erdir. uııJll' 
Blrl!lt nır.aın.namelertnin etı ro 

rnaddesl eudur: ~ı 
'HUkO.mcUn memlektt ~ 

tatmin ve ptySMll.ID rtya.t fjtl'r' \ 
1 

temin hUBUBUnd& vereceği cıırelı e t'' ~ 
ıır~'lın otP.-rak çah;ımağr ıcabtll • ~I 
ahhUt ederim . ., ~ıfl ~ 

Böylece hükllmet harlc;teıı itrtlıJI' 'd. 
mal!a.nn kimin tara!mdıı.n. g~~t • 
ğillf. ne ın.iktarda olduğuDU• f'S't# ili 
flyatmı ve dahılı:le klmo ııe ··~ 
atıldı~ tesblt edebllecel.tJr. r r.t' ~ 
Harl~ten mal getiren ıncetl <'-re· · 

do/truda.'l doğTuyn. fabrlkalıtr& ıırı1tııı 
C'eltfnd"n :ııncl-rleme mnıUln9 ırıu"' r 
verllmlyecek. flyatıa.r yük5e1t.il '.tııı 
cektir. d~ · 

Ticaret. vekAJetf birlikleri ,.1' I• tıi 
bir mürakabe aıtmda bulundurı:trf· 

1
ç-in ~~hrlmlzr.lc hlr hOro ııc:ıır• 
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lf!l~fiŞ'?jr~@~ ~eclis Rei~inin,, başkanlığında 
inler ·44 R s ta - Bır Mıll~ y~rdım 

U Y komıtesı 
aresi düşürnıüşler teşkil edildi 

........__ . 
Hava bombardıman- Ga:içyada Fela~et karşısında Meclisin yüksek 

'°bya. iktısat nazıı:ı Sctt Bcı 
tt gi.ln kafdıktan sonra Tn.l· 

llıtiştür. Berlindeki ik.ımctı 
Alman iktısat na:ı:1rı Funk 

tnl.17.akcrclcrde bulunmuştur. 
flıı;tondaki salahiyettar Al
llıti11erin<len alınan haberlere 
·1J.sturyadakf nazi mmtakası-

1 ~stan evvelki eski reisi olan 
hıtc:ı, Alman hariciye ınüste-
• tayin edilmiştir. Başlıca 

l'!irJcşi'k Amcrikadaki nazi 
•dasmı ba§lan aşağ'I yeniden 
ltııektir. 
~irat Graf Yon Spce zırhlı
~Pus bulunan ve geminin 
·~oya muvas:ılatmı müteakip 
•1karılan be, 1ng:iliz kapta
bahriyclinin Hif;"hland Chicf
~ı-una. bindikleri haber veril· 

1, 

• kada gazcte:er, birkaç za
lerı Dclçlkada, bilhassa ı;rcv 
<ta olan k<imi.lr madenleri 
~inde komünist faaliyetinin 
.artmış olduğunu haber ver-

<lıt ... lic nezaretlere menımp 7 

!t<Urekltcp Bulgar ekonomi 
-in Moskova<lan eelmlştir. 
Son rakamlara gôre noel 
ltı!in:ısebellle Amerikada Gi" 
~tür, Bun'arın 438 i otomo-
1~rına kuı-ban gitmiştir. 
<Jraya giderken Ba 1 tık deni· 
t A inan kruvazörü tararın · 
edilen İngilteren!n Moskova 

·~ill~i mUs.tc;arr Corç Gor
~ker errbcst bırakılmı' ve 
~o/ı'nı yol:ı çıkmıştır. 

)!tı~riilhazır 
11nduğu taarruz 
) cepiıesincie F ran
~lar tarafından 
b~kürtüldü 

~ ~- Garp cephf"Rinde 
~fu devri~·e far.liyetinden 

ltayde değer bir haC::::;~ 

aıı, kıtaatı ewclki 11:ıbah 
-tlı bir ba.Lkm hareketine 
~ etmiştir. Bazı alir.ıetlere 

~ 

1~ harekette bizzat Hitler 
r bulunmuştur. Alman bas. 
al'tuza uı!rR''Rn kürük Fran 
~t . ' 
..ısı tarafından kolaylıkla 

.'.ııtnuştur. Almanlar, kuman. 
elini yani bir subayla iki 
'1i ölü olarak bırakıp çekil _ 

'iır. 

ı\Jnıan tavyarcl ('ri Sarbrü. 
~ . 
llıtbundaki Fraruı12 hatlan-
~rruz ya.pmu~tır. Bu taar. 

!tieC!Siz kalmıştır. 
QjZde 

~l'a, 28 - Alınan radyo.~u. 
~~l bandıralı PerE!z vapuru -
llrtekiz 8ahili açığmd:ı ba L 
haber veriyor. 58 kişilik 
1ehatmdan 48 inin öldüğü 
~ ""l'ilmektl'dir. 
~ t.onJuk 'Dexcovie" ismin • 

4 
~iz petrol gemi.<ıi Asor a
ltı 300 mil açı~da bir tah. 
Ir tarafından ta.kip edıldıgini ,._ 

1
· bildiııniştir. 
~ada 
'ı:ıezareti tara.fmdan tebliğ 
~e göre, İn::fliz balrkçı ge. 
~ himaye eden bir tayyare 
~ §imal denizinde Alman 
1ennin taarruzuna. uğra -

\ ~giliz tayyareleri hiç bir 
\ ~aruz kalmamışlardtr. 

lttı tarlaları 
erenin şark sahili açığında 

~'<:ek olan mayn seddinin 
k'ıt 500 mil ve derinliği 
.~ olacaktır. Sed, Kinniard. 
~~koçya." dan itibaren Ti -
,
1 

l'fcz:ine kadar sahile mu • 
. ~rak 8 mil açıkta tesiA edL 
I~ ~-.:r •• f . . 
~. ıv"'1, sermıe enn emnıyc-
, ~ edecek ve Alman tah • 

\\ı letiJ:ıe ve tayyarelerine 

\. lak kurulmasın& yardım e. 
it' ).{ 

·~ : aynlar düşmanın geç -
, ırnka.n bırakmıya.ca.k aekil. 
•ı· 11"""klir. 

'a rl Ş ·, d devli 1· Q 1 d u Ruslar büiün crkeldcri haSSaSİ yetİ V8 İ 1K yardlnliar 
asl~ere alıyor la.r 

Ankara, :s - Büyük Millet ~unlar olduğunu söylemiştir: 

Dog<Ju Laponyasında Ruslar ın taar fUZ!I Cern:ıuli, 27 
(A.A.) - SO\'.)'Ct Meclisinin dün~ü içtimamda ecl- "Erzincan \İİayetinc; Kızılay 

1 
makamatr, I olonyalr mültecilerin, 

se açılır açılmaz kürsiye Sıhln.t .n~rkezindcn s.imdilik 15 bin lira, müsaade iEti:ııal etmeden hududu - -

üzer İne büyük bir muhareb~ b~sıa~~,ı -;-cçip Alma:ı ve Rom:ınya arazisi. ~cuiı:~m~~a:.uşavcnct vek~~vc~:i 1 ~~~~ça:~;a~1~00_,·c,don,1000 gömlek, 
.., M • U ne girmelcıinc m:ini olmak üzere gelmiş, 

Londra, 28 - Gelen haberler. Kango'ya ve Abo limanına da bilhassa tedbirler almı~l:ırdır. Ncş- gece merr:lc.ketin h~men her ye • Erzurum \'e Sı\'a~tan ekmek, un 
den FinElerin şiddetle mukave. bombalar atılnı§tır. Buralarda bir rcdikn bir bcyuıınamccle, hududu rir1de hissed_ilmiş olan hareker: 1 t~rtıp edilmi~. Erzurumdan cezayı 

d 'kl · ı · gcrmc:!'c teş"bbu"o: edece!< herlıan. arz hakkında alman mallımatr ~rbbiye \'e malzemeyi sıhhiye ile mete evam ettı erı ve 1arekatın miktar hasar kaydedilmiştir. Bu. " .. ~· - 1 
Sovyetler lehine iııkişaf göster. ııa mukabil, Hyvankaa'ya atdan gi kimsenin, hudut k:ı.sabalarına bildirmiş, zelzele tahribatına u;;. bırlikk iki sıhht heyet, 
mckten uzak olduğu anlaşılıyor. 15 bomba pek az hasar yapmış _ sureti mahsusada konulan muha _ rayan merkezlerden alman telg- Sıvas Yilayetinc, Kızılay merkı:?-

Fin menbalarından gelen ha . t fızlar tarafından vurulacağı bildi- rafları okumuştur. ~inden 5 bin lira 500 çadır, 500 
ır. 

berl::rc göre, Ladoga gü~ünün K 1. b l , v· rilmektedir. S'm beş gün zarfında Vekil, zelzelenin en ziyade Er. Jon, 500 gömlek, 500 battaniye ve 
are ı erza unaa, ıpuri ke. 

· 1· · R 1 f d ·· ~ 1 Roman raya :!Pr,mf'~!c tes.cbbüs c • zincan, Tokat, Sivas ve Ordu vi. bir imdadı sıhhi he,·cti, 
şıma ın>:te us ar tara ın an o:; c sif bir bombardımana tutulmuş. " ~c - ., J 

kt 1 b . h" d den 8 Poloı~'.'n 1: o" ldu·· rt'ilmt'ls,tu" r. layctlerinde tesirini gösterdi",,,· ini 'fokat \'ı·ıa· vetı·ne· Kızılay me"'· 
va ı ya~ı an ır ucum tar c • sa da, bombalar, evvelce esasen ' ' · ' 
dilmiş ve Finler 8 Sovyct ta;~kı tahliye edilm.iş olan fakir mahal. Galiçyadald Sovyet mak:ımatr söyliycrek alman yardım tedbir· kczin<len 3 bin lira, 300 çadır, 500 
zaptetmi!:lerdir. lelerden başka yere isabet etme- 17 ya..~mdan 45 yaşına kadar bü~ !erini bildirmiştir. don, 500 gömlek, 500 . battaniye 

Bundan baş!<a Ruslar doğu le. . . tün erkeklerin askı>rlik hizmetine Bundan sonra Gümüşhane me. ye Samsundan Tokat vilayeti em~ 
. S mıştır. alınacaklarına dair karar rıkar - busu Hasan Fehmi A, taç, telgraf. rı'ı1e ı·mdadı sıhhı" he)·etı', 

pcnyasmaa yvatant .)yu get;me . Finland: k d ı b' ı· -· " •ra a m ar ır ıgı o. t ı~aned~n c!ahili ve sahil hatlarının 
ye teşebbüs ctmişlcdir. Bu t('. lan Lotta'ya mensup üç kadm mış ır. Ordu vilayetinc:Kızılay merke. 

Şebbüs akim kalmı"' ve fakat Sov ı d Refal.iyeden ilerisinin işlemdi- zinden 2 bin lira tertip dilmiştir. 
:ı cep 1e e vurulup ölmüştür. Bir çu ateşi teati edilm;ıtiir. TayyJ.. · 

}•etl~r te.,.cbbüslerini tazeledikle. ğıni haber aldığmı söyliyerek Bu akşam Erzurumdan hareket 
.,, taarruz esnasın-..a, mevzileri telı. relerimiz keşif uçuşları yapmış . d · 1 h ·ı E 

rinden dün akşam başlryan muha. J'l · e:nıryo u attı vasıtası e ve r. edecek olan trenle Erzincana tertip _ _ ı ceyc gırmiş olmasına rağmen lardır. 
rebe hala devam etmektedir. zurum tarikile Gümüşhane ve na edilmiş olanlar rola çıkacak, Sı· 

orar'an ayrılmak i:itememişlerdi. Y nrd1mlar valisi ile muhabere teminini hü • 
Taipale nehri üzerind~n yapı. Mareşal Mannerheim, neşret- p . vastan tertip edilenler de sabaha 

arıs, 28 - Paris belediyesi klımetten istemiştir. k h 1 ..ı k b' t nl 
lan bir Sovyet taarruzu püskür • ti;1i bir emri yevmiyede, vazife. ·arşı are ~et e;.ıece · ır re e yo· 
tülmüştür. 

Doğu cephesinde, gündüz nis. 
bcten ~akin g(çmiştir. Ladoga 
~öliinün doğu.şimalinde Sovyet . 
lcr ön müfrezeleri müsademele . 
rinden 50 kişi kayb!tmiştir. 

Suskijarvi istikametinde de bir 
Rus taarruzu püskürtülmüştür. 

Ruslar Kivivaara ishkamet:nde 
hududa doğru çekilmektedir. 

Finlandiya lntalarr Laicavaarya 
kadar ilerliycr.ek ye!li tank Zilı:l • 

lCtınişlcrdir. 

Fin tebliği 
Diinkü Fin resm !tebliği şudur: 

"Atojoki'de bir top ve bir 
z·rhh tank müsadere ettik. Keija. 
nm şarkında düşmanın 20 kam . 
yonunu ve Suomisalmi'de iki tan. 

kınr tahrip ettik. 
Rus tayyareleri, Koivisto•daki 

hava dafi bataryalarımu:ı ve bir 
kaç limanı bombardıman etmi~
lerd~r. Finlandiya gölü üzerinde. 
ki bataryalarımız beş, sahil mu • 
hafaza gemilerimiz 4 Rus tayya. 
resi ve Ladoga gölü üzerindeki 
bataryalarımız keza 4 Rus tayya. 
;-esi f. i~şi.rınilşledir. 

Sovyet hav<. kuvvetleri, hava. 
nın gü-:clleşti~i:'ld~n istifade ede. 
rek gerek harı:; ~al-ıasmda, gerel 
bu saha haricinde yeni taarruz. 
!arda bulunmuşl<1rdrr. 

Müteaddit şehirler, bu meyan. 
da Helsinki, Tampere, Porvoogr 
Viporg ve Hamalisp, Kakisalmi, 
Sortovaka, Elisemvara ve ilo. 
mantsi bombardı:-nan edilmi;tir. 

Bu ~ehirler tayyarelerin ço~ 

yüksekten uçmasmdan •dolayı faı 
la hasc:ra uğramanıştxr. Bazı ma. 
hallerde bir kaç düşman tayja 
resi ço!t a!;::kt::n uçmuş ve sivi 
~haliyi ho:ı1!1ardıman etmiştir. 

Buna mukabil nava kuvvetle . 
rimiz biiyiik faa'i:·tt göstermi~ 

ler ve ehemmiyetli muvaffakıyf't 
ler kazaı:ımışlard.r. Tayyareleri 
miz v1.; h:wa dafi toplarımı4'., ek 
Ferisi bomharclımJa tayyaresı c: 
mak üzere 12 dü§man tayyares 
tahrip etmiş ve hiç bir zavia' 

vermemı~tir. 
Fin1hl\ciiyanın c.enubunda, Vi 

puri ilt: l> bo ar:ı·ı,!'lda kain l:,·;lu 
nan şe!lirlerin cl{strisinde h?..V '. 

tehlikesi i•.are!i w:..-:ı niştir. l!el • 
sinkinii'l 65 kil· mdre kadar ~:ma 
linde ka:r: mü:ıim bir demit')'Oh 
merkezi olan Ruchimaki'ye yapr 
lan müteaddit taarruzlar esnasın. 
d:ı 20 kadar bomba atılmıştır. 

5 Düşman tayyaresi Porvoo'yt· 
tekrar bombardın:an etmişler, v< 
yirmi kişiyi yarala:nışlardır. Ya. 
rahlardan dördü az sonra ölmüş. 
tiir. 

Finlancliyaya iki milyon frank Sıhhat Vekili, bütün vilayet- 1 
sini ifa hususunda gösterdiği ce. hediye etmiştir. Fransız gazete- lede muhabere teminin~ ı-alxştı _ la çrkarı aca~dır.,, 

• f ~ - Bunlardan başka gelen haberle.. 
sarct, ıman ve eragatten dolayı leri Finlandiyaya süratle yardım g-mı, Ordu vilayeti hakkında İz • 
b k d b . ı· -· kk re göre, Zağraya 200 çadır ile iki 

u a m ır ıgıne teşe ürlerini edilme:;ini tavsiye eden makale. mir vapurunun telsizile mallımnt 
lıildirmektd:lir . ., lerle doludur. d . bin lira gönderilmiştir. 

alın ığım söylemi§tır. Ankara si·.,.asal bilgiler okulun-
Finlandiyahlar son üç günde Danimarka işçileri birliği bir ; 

41- Rus tayyaresi düşürdüklerini saatlik yevmiyelerini Finlandiya. Tunceli mebusu Sami Erkmen daki talebeler toplanarak felaket· 
b:Jdir.nektedirler. ya terketmeğe karar vermi§ler _ zelzele tahribatına karşı felaket- zedelere bin lira teberruda bulu11-

sovyet tebl]. v " zedelere bütün memleketçe yar _ m:n.·ı kararlaştırmışlardır. Tale· 
:J' <lir. Bu suretle bir milyon kuron 

M k 27 ( dım edı.lmesı·n· e ı'lk olarak ge beden bir çogvu zelzele sahasına gl· 
os ova, A.A.) - Le • toplanabileceği tahmin edilmekte. 1 v • 

ningrad askeri mmtakasI erkanı dir. lecek sene tahsisatından öden - derek bedenen hizmet etmek iste· 
,_ b' t hl' .J, f · mek üzere mebuslar namına 40 diklerini alakadarlara bildirmi"'Jer. !iôlr ıye e ıgı: sveç ajansr, gönüllü müfreze. ~ 

26 kamıncvvelde, keşif kollan ·leriniıı cP.ntıu, ve ~~T'.bi İsveç böl- bin lira verilmesini teklif etmiş - dir. 
arasında ufak milfreze muharebe. gelerinden Finlandiyaya hareket tir. Şehrimiz leyli tıp talebe yurdun 
si olmuş ve bazı noktalarda top- ~ttiğini bildirne,<tedir. Aziz Samih (Erzincan), Er • daki tıbbiyeliler de aralarında 122 

zincan havalisinin iklimi sert ol- lira toplamışlardır. Gençler bu ilk 

lrlandada gizli silahlar bu,undu 
Londra, 28 (A . .A.) - Dün bütün gün askeri memurlarla zabıta 

tarafmdan sarfolunan fevkalade faaliyet neticesinde Kildor kontluğu 
clahilinde mühim miktarda csliha ve mühimmat meydana çıkartlmı;; 
olduğu geceyarısı ılan edilmiştir. Yeniden 11 kişi tevkif olunmuştur. 

İrlanda zabıtasının bir milyon tüfenk, revolver ve mitralyöz 
kurşununu bulmak için yapmakta olduğu araştırmalar, dahili harb. 
dcnberi yapıldığı görülmüş olan taharriyatın en §iddetlisi ve en mü
himmidir. 

Dün bu araştırmalar, Dublindcm Kildora, Vicklov, Carlov ve mı· 
kcnny kontluklarma teşmil edilmiştir. 

Askeri komiEyon, bu iş hakkında bir anket yapmak üzere dün 
Dubllı1de gizli bir içlima akdetmiştir. 

iki A lman tahtelbah iri batırıldı 
raris, 28 (.\ . A.) - Tebliğ: . 
Son üç hafta zarfında krşif yı:ıpmakta. olan cüzütam1:ınmı7. iki 

düşman tahtelbahirine mm·affakıyetle taıı.rruz etmişlerdir: Bu tah· 
tclbahirlerden birisi "Commrndant Duboc" avizosunun, diğeri de hir 
deniz tayyaresi ile irtibat tesis crlerelt harekat icra etmt'ktC' olan 
Sirocco ve Raillcusc torpidolarmm tecavüzüne uğr_amrştrr. Bir aydan 
az bir müddet zarfında 8irocco'nun muvaffakıyetle taarruz elmiş 01· 
duğu tahtelbahirlerin miktarı bununla 3 e çıkmıştır. 

Voronof Fransada cerrahlık yapacak 
N('Yyork, 28 (A. A.) - 1foşhur doktor Voronof, Fransaya mü

tcvcıccihen hareket etmiştir. Doktor Fransız ordusunda cerrah ola
rak hizmet edecektir. Kenclis.i kemiklerin ve derinin tedavisi şube
sine memur edilecektir. Dr. Voronof, geçenlerde şimali ve C<'nu~i A
merikada birtakım konferanslar verıni~tir. 

Belgratta m ahkum edilen komünistler 
:Ccl~raıl, 28 (A. A.) - Slefani ajansından: 
Hırvat makamntT, Spalato ve Zagrcb nüma)işlcrinrı iştirak rt. 

miş olmakla itham edilen 78 komünisti Lcpoglava tahaşşüd kampında 
mevkuf tutma~a karar vermiştir. 

I ' -:atbuat erh:-~
2

Tı:·:7~:ma :ahip ve 
müdürlerine ve fılm San'atkarlarına 

Açık Davetiye 
Sayın muharrir REŞAT NURİ GtlNTEKfN'h hUyük ve 

ölmez eseri "TAS PARCASI" bu kere HAKA FiLM tarafın. 
dan sinemaya alı~dığınıda~ bu değerli eser BUGÜN (Perş~) 
saat 18.30 matinesinde TAKSİM Sinemasında, matbuat erkam 
ile sinema sahip ve müdürlerine ve fil:n sanatkarlanna husu~i 
ohrak gösterileceğinden bu ilanımızı davetiye olarak kal1\ıl ede. 
rek teşriflerini dileriz. T aksim Sinemast M ücl.ii riyeti 

duğundan, memleket baştanbaşa yardrm hareketinin bugün de de· 
harap olduğuna göre, açıkta ka. \'am edeceğini söylemişlerdir. 
!anların feci vaziyetlerine işaret Gençler hem para hem eşya top
etmiş ve bunların derhal daha !ayarak milli komite emrine Yer· 
beri taraflara naklini, yaralıla - mek için bugün aralarında iki 
nn, çocukların ve kadınların komite seçeceklerdir. 
memleket dahilinde barındırılma. Bugünkü Ulus gazetesinde Fa. 
larmı istemi<_itir. lih Rıfkt At::ıy, "Milli yardun ~-

Başvekil Doktor Refik Say - ferberliği,, başlıklı bir makale • 
dam, hükfımetin bunu düşün!dü - yazmış ve bunda vatandaşlık tesa· 
ğünü, fakat evvela bütün mallı nüdünün şu anda Türkiyenin her 
matı toplayıp vaziyete hakim ol. tarafında bir içtimai muavenet 
mak lazımgeldiğini, kasaba ha - ~eferbcrliği halini alması lüzumu· 
lcikaten oturulamıyacak vaziyet. nu tebarüz ettirmiştir. 
te ise civardan hat üzerine nakil. 
leri için tertibat alrnacağını bil -
dirmiştir. 

Müteakiben Ziya Gevher Eti. 
Ji, Sami Erkmen·den daha şü . 
mullü bir teklifte bulunmuştur. 
Bu şifahi teklif şudur: 

"Büyük Millet Meclisi Reisi • 
nin riyaseti altında bir milli yar 
dım komitesi teşkil edilerek ev . 
vela biz büyük millet azalarının 
iştira'.-ini ve bütün memlekete 
teşmil edilmesini teklif ediyorum. 
Reye konulmasını rica ediyo • 
rum.'' 

Teklif reye konulmu§ ve itti 
fakla kabul ediltni~tir. 

Felaket mıntakasına 
ilk yardımlar 
l\1~clisin dünkü toplantısında 

sıhhiye \'ekili fcla~-::et mmtakasına 

yardım için alman ilk tedbirlerin 

Deniz Kurdu 
Tefrikamızc yazımızın çoklu· 

~undan koyamadık Özür dileriz 

Mahalle aralarındaki 
garajlar 

Geceleri sabaha karşı ya.ptıklan 

gürültülerden etrafta 0~uranların 

rahat ve huzurunu kaçıran mahalle 
aralarındaki gıırajların kaldırılması

na karar verilmiştir. 

Adalar kazası niifı's mcmurlu.. 
Hundan: 
Büyükadanın Güzel sokağında 

8 sayılı e\·de kayıtlr A\'adis oğlu 
Kiyorkun adı İstanbul 11 inci as· 
lire hukuk mahkemesinin 9·11· 
939 tarih 123 sayılı kararile Ke. 
vork olarak tashih edilmiştir. Key

fiyet ilan olunur. 

~ 
. ,.,... '. ..: . . --·-· 

Türk Hava Kurumu büyük 
modelcilik müsabakaları 

Müoıalıakall\ra. her bir tayyn.".'e modeli girebUlr. Kıymetli bir ~k 
mükafa tlar dağxtılacaJdır. 

Mü<iiabakada büyük mm·affakıyet gösteren~ ı;ere! kupur ,.eri.. 
Jecektir. }'azla tafsllat, Türk IIM·a Kurumu şube.sine mtı.raca.at ede
rek alma<'-ak müııabaka broşürlerlndeıı öfrenileblllr. 

Mü4'abaka. 7.1.940 da Ye,Jlköyde yapıtacakhr, (10'770) 

ı .......................... aa 
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Zelzele felaketinin 
Ankara, 28 ( Hıısıısi muhabiri

mizden, telefonla) - Bugün saat 
12 ye kadar Ankaraya gelen ha· 
bcrlcrc göre, zelzelenin Erzincan· 
daki tahrilxıtı pek müthiştir. Bil. 
tün münakalat ve muhaberat ke-

Şehirlerin nüfusu: 
Erzincan: 
Pülümür: 
Kemah; 
Kigl: 

17426 
975 

2281 
1017 

Alınan ilk haber!er 

Şehir ki!.milen yıkılmış olduğun 

dan ekmek ihtiyacı olduğu gibi an. 
kaz altından kurtarılanların ve 
kurtanlacaklann tedavileri için i
laç ve doktor ve halkı barındırmak 
için çok miktarda çadıra ihtiyaç 

• 
yenı tafsilatı 

Pireput köyünde de yetmiş ev 
yıkılmıştır. 

arasında ise de hasaratın miktarı 
hakkında mahallmden bu daki • 
kaya kadar malfımat gelmemiş -
tir. 

ildiği için Erzincandan henüz res· 
mt hiçbir mahimat alınarm.mı~tır 
Yalnız Erzincan vilayeti ile civa· 
rmdaki kaza ve köylerden gelen 
;·olculardan ve jandarmaların Ha. 
delerinden sonra Erzincan ''ilayeti 
dahilindeki bütün evlerden yüzde 
yetmişi yıkıldığı gibi nüfusça da 
maalesef yüzde yetmiş telefat ol 
duğu tahmin olunmaktadır. 

Ankara, 28 (Huıuıi} - Ev,. 
velki gece vukubulan zelzelenin 
memloketimirde şimdiye kadar 
kaydedilen zelzelelerin en müt
hişi olduğu anlaşılmaktadır. 

w~~ 1 
Tahribat yalnız 13ehre münhasır 

Zarada Cumhuriyet mektebi 
tamamen yıkılmış, askerlik şubesi 
tamamen, belediye, postane bina. 
lan ile bazı evler de kısmen ha • 
rap olmuştur. 

Kasabaya yakın Karnen koyü 
çiftliğinde Kadriye ve Deveksc 
köylerile Şerefiye nahiyesinin 
Göktepe, Alışlar. Kayadibi köy
lerinde bircok evler yıkılmıştır. 

Kırşehi rde zelzele hissedilmiş. 
bazı ufaktefek hasarat olmuştur. 
Kastamonuda vilayet merkezinde 
ve Tosyaı:ia, Kiire, İnebolu, Da. 
day, Araç kazalarında zelzele ol. 
muş. 6 saniye devam etmiştir. 

Hasar yoktur. Balıkesirde, Ayva
lık kazasında vukua gelen fası • 
lalı zelzelelerden kaza hükumet 
konağı ehemmiyetli hasara uğ • 
ramış, iki fabrikanın bacası yıkıl
mıştır. Altınova nahiyesinde 30 
evin duvarı çatlamış, 4 ev çök -
müştür. İnsanca zayiat olmamış. 
tır. 

Bundan başka Ama~ya vilfıye· 

tinde de büyük tahribat vardır. 

Şimdiye kadar 400 ölü ve 100 ya· 
ralI te bıt edilmiştir. 

Zelzele Trabzonda da tahribat 
yapnuştır. Trabzonda 6 ölü ve 8 
yaralı olduğu bildirilmiştir. 

Sıvas vilayetinin Hafik kaza. 
sında tahribata ait yeni haberler 
gelmiştir. Bu kaza köylerinde 207 
ölü ve 5 yaralı te::.bit edilmiştir. 

Zelzeleden sonra ilk anlarda 
hiçbir malumat alınamıyan Sıva:sa 
t.abi kazalardan Koyulhisarında 

bu sabah ilk haberler gelmi~tir. 
Bu haberlerde şimdilik 110 öli.i 
olduğu bildirilmekt~··=~. 

Dahiliye ve Sıhhat vekil
leri hareket ettiler 
Ankara, 28 - Dahiliye vekili 

'.faik Oıtrak ile sıhhiye vekili Hu· 
JQsi Alata~ bu sabah saat 9,20 de 
trenle Erzincana hareket etmişler
dir. 

Sıf111n altında 30 derece 
soğuk 

Zelzele, sefer halinde bulunan 
trenlerde de duyulmuştur. Evvelki 
gece Erzincana gitmekte olan ka· 
tar sarsıntılar: üzerine Sıvasta alı. 
konulmuştur. Cıvar '\ilfıyetlcrden 
felakete uğrıyan viHiyet, kaza ve 
köylere yardıma koşulmaktadır. 
Zelzele mıntakasında kar, her ta
rafı örtmü~tür.Soğuk ta müthiştir 
Bazı yerlerde sıfmn altında otuzu 
bulmuştur. Felaketten açıkta ka· 
lan vatandaşlarımız da karlar i
çinde so&'Ukta ikinci bir felaketle 
karşı karşıya kalmışlardır. Zelzele 
mmtakalarmda tüyler ürpertici 
manzaralara tesadüf edilmekte ol. 
duğu haber verilmektedir. Felaket· 
zede vatandaşlarımıza bütün mil· 
Ietin yekvücut halinde yardıma 
koşmaları beklenmektedir. 

Korkunç tahminler 
Bugün saat on ikiye kadar ı.el-

7.eleden en çok zarar gören Erzin. 
can vilayetinde ölü ve yaralı mik
tarı etrafında resmi hiç.bir haber 
alınamanustır. Çünkü muhabere 
imkiiru: kalmamıştır . .Fakat gelen 
yolcuların ve jantlarmalann ifade· 
Ierine göre ölü ve r~rah olarak 
zayiat miktarı umum nüfusun yüz 
ae yetmişi tahmin edilmektedir ki 
bu tahakkuk ederse felaketin pek 
feci olduğu meydana çıkacaktır. 

Erzincan viHiyetinin nilfusu 935 
nüfus tahririne göre 60012 dir. Bu 
nun yüzde yetmişi 42 bin nüfus 
tmektedir. Tahminlerin mübala· 

galı ve yanlıs olmasın1 temenni 
Edelim. 

Zelzeleden bilhassa zarar gören 
Erzincan havalisindeki §ehirlerin 
ve vil§yetin nüfusunu kaydcdiyo. 
ruz: 

Erzincan: 
Kemah: 
Pülümür: 

60012 
17790 
14606 

Zelzele bilhassa Erzincan, Si. 
sav, Ordu, Tunceli, Tokat, Sam. 
sun ve Amasya vilayetlerinde 
tahribat yapmıştır. Yüzlerce in • 
san zayiatı hakkında henüz kat'i 
ınalum:ıt alınamamıştır. Dün ge. 
ce alınan muvakkat rakamlara 
göre zayiat şudur: 

Sivasın Hafik kazasında 16 ö 
lü, 150 yaralı; 

Zara kazasında l yaralı. 1 ölii; 
Suşehrinde 150 ölü; 
Plümür kazasında 5 öliı; 

Samsun vilayet merkezinde 3 
yaralı vardır. 

Erzincan, Ordu, Tokat .-e 
Amasya vilayetlerinden henüz 
kat'i mallımat alınazr.amı§sa da 
bu vilayetlerden Tokat, merkez 
ve mülhakatında 388 ölü ve 66 
yaralı, Ordu viliiyetinde 26 yara
lı, Amasyanın Pazar nahiyesinde 
yüz ölü olduğu tahmin edilmek • 
tedir. 

Erzincanda tahribat büyüktür. 
insan zayiatının yüzleri geçtiği 
muhakkaktır. Fakat, kat'i rakam 
tesbit olunamamıştır. 

Erzincanda ölenler arasında 

on subayla askeri okul talebe. 
sinden 90 kişinin bulunduğu an
laşılıyor. 

Bu hesaba göre zelzele felfilce. 
tinde, en çok hasar gören Erzin. 
can vilayeti müstesna. ıdiğer yer
lerde ölenler "yaralananların ıni~< 
tan udur: 

660 ölü, 
246 yaralı ... 
Fakat bu rakamlar muvakkat • 

tir ve dediğimiz gibi Erzincan.la 
ölenler bu yekuna dahil değildir. 
Çarşanbada 15 ölü, elli kadar 

yaralı var. Yukarıdaki yekuna 
bunlar da ilave edilmek Hizımdır. 

Zelzele hakkın:la hükumete va
lileııden gelen ilk telgraflar fela
ketin büyüklüğü etrafında bir fi. 

olmadığı, köylerde de geniş mik • 
yaat:ı tahribat ve zayiat olduğu 

anlaşılmıştır. Bu husust:ı elde e. 
dılecek tafsilı'it al'2edilecektir .•• 

Kemahta 
Kcmahıan gönderilen telgraf da 

şudur: 

1 - Bu gece saat 2 raddelerin
de l\ernahta husule gelen şiddetli 
zelzele neticesinde §chlr enkaz ha
line gelmiş olup bir çok ölü ve 
yaralı bulunduğu, kurtulabilen ns_ 
askerlerle enkaz altında. kalanla_ 
nn kurtarılmasına ve kasabada 
başlıyan yangmlann söndürülme. 
11ine çalışılmakta olduğu, . 

2 - Şehirde muhabereye im· 
kiın kalmadığından Dumanlı istas
yonu ile muhabere ynpılmakta ol. 
duğu, 

3 - Kurtarılabilen nilfusun yL 
ycccl:ini teminin mfişkülleştiği ve 
fazla miktarda çadıra, i!Aç ve dok
tora ihtiyaç bulunduğu, 

4 _ Zelzelenin ya.Jnız kasabaya 
mfinhasır olmayıp köylerde de gc. 
niş mikyasta tahribatta bulundu. 
ğu ve mütemmim mnlümatm bildi
rileceği." 

Tokatta 
Tokııf tan gönderilen telgraf da 

§Udur: 
"26 gecesi saat 2 do vukubulan 

§İddctli bir sanımtıda merkez ve 
mUlhakatt.a şimdiye kadar tcsbit 
edilen ölll miktarı 88 ,.o yaralı 

adedi 66 olup yıkılan binalann a.. 
dedi henüz teabit edilmemiştir. 
Kazalarla. muhabere nıünkaU ol _ 
dugundan hususi vcsaltle istihbar 
edilen vaziyete göre Erbaa ye 
Niksar kazalarında tahribatm çok 
fazla olduğu ve bir hayli miktar 
Qlü ve yaralı bulunduğu anlaşıl -
mıştır. 

Yarnhlnrm teda\isi için müın • 
kiin olan imdadı ,sıhhi heyetinin 
•;c açıkta kalanlar fçm şimdilik 

500 çadırın ve meydanda. kalcnla.. 
nn iaı,ıelC'ri için şimdilik tclgrn.f 
la iki bin lira ı::önderilmesini emir 
buyurulmasmı ar:zcderim." 

kir vermeğe kafidir. Bunları bil. Zarada 
diriyorum: 
Erzıncanda Znrndan gönderllen telgraf § • 

dur: 
Erzincan valisinin ilk telgrafı 

şudur: "Bu geceki zelzele dolayıslle 
''Gec.e ~aat 2 raddesinde çok merkezde ve köylerimizde yüz -

,Jddetli bir zelzele oldu. Bu ıelzc- terce hane yıkılmış ve şimdiye 
lede hükumet konağı, ordu müfet· kadar 26 ölü tesbit edilmiştir. 

Bir çok binalar da ytkılmağa nam 
tişliği. orduevi. po tane ve şehrin 

zettir. Birçok kişi kış günü so • 
en sağlam binaları dahil olmak ü· 

kaklarda kalmıştır. Yakında kati zere bütün evleri ve dükkanları 
rakamlarla vakayı arzedeceğim. 

)'lkılmıştır. Şehir ba~tan başa en· 
200 çadırla tesbit edilecek nak!::li kaz yığını halindedir-Kendilerini 

kurtarabilenler sokaklara dökül. yardımın tezelden gönderilmesi." 
Zelzelenin· muhtelif vilayetler

mü_şlerdir. Şimdiden bir çok ölü deki tahribatı etrafında alman ha-
ve )'aralı tcsbit edilmiştir. Birçok berleri sıralıyoruz: 
nüfus enkaz altındadır. Pek az 

Sıvasta iki ev tamamen yikıl -
hasarata uğrıyan ve zayiat vermi· mıştır. İnsanca bir zayiat yok -
ren piyade ve topc;u kışlnl:ı.rmdıın tur. Mekteplerin bazılarından 
'gelen askerlerle enkaz altında ka- mühim çatlaklıklar görüldüğün • 
lanlann kurtarılmasına ve ötede 

den biltün mektepler tatil edil -
beride başlıyan yangının itfasına miştir. 
çnl~ılmaktadır. 

Şehirde muhabere imkanı bulun. Hafik kazasında İpsile nahiye 
madığtndan bin müşkülatla Gene. merkezinde 130 ev yrkılmı§tır. 
rnl lskora ile birlikte Dumanlı l!- Yine bu kazanın Çahç, Erme
taayonuna gelinmi§tir. Ve malü • nis, Kozlu, Küçükköy, Kıpçak, 

mat ancnk orndan arzedilcbilmiş - Cercis, Tavra, Ge1cve ve Gölcük 
tir. Tümen komutanı Akdoğan ~e- köylerindeki evlerin üçte iki-si 
hiroc yardım Lşlerile meşguldür. ' yıkılmış bulunmaktadır. Hafığın , " . . ... ·- ~ ~~ ~'!. ' .:: .... ;ı ı ı· .r ' ı, .. ~ • ' 1 1 ' ' 1 • • .. ,. 't oc~ıırım 

Aı!ş~M S A K A R Y A s;,~d~a 
incmanın sehhar ) ılt111.1, Polonyanm deha.kar art Mi 

POLA NEGRi'nin 
iV AN P.t...~RO\'tTCJI ile beraber '=e'irdildcrl fi 

KARAR GECESiı 
Şahane güzellikler filmi ba§lıyor 1 

POLA llıı"F.GRl'nln en son pheseri \'e l9.f0 senesinin ilk Süper 111-
mldlr. tll\'eten: FOKS JURNAL t10n harp ,.e dünya hahcrlert 

~•m•m- ._1

• 

Birçok hayvan zayi olmuştur. 
Sıvas vilayetinin Şuşehri kaza 

merkez ve mülhakatında 1.000 
hanenin yıkıldığı zannolunmak • 
tadır. 

Koyulhisar kazası ile mülha -
katından henüz malumat alına -
mamışsa da, yer sarsıntısının bu. 
rada da zayiata sebep olduğu tah 
min edilmektedir • 

Samsunda 400 kadar baca \'e 
duvardan başka beş ev tamamen 
yıkılmış minareler tehlikeli bir 
surette hasara uğramıştır. Vila
yetin biltün kazalarında aynı sa
atte sarsıntı olmuşsa da Çarşarn. 
hadan başka bir yerde insan ve 
hayvan telefatı kaydedilmemiştir. 
Yalnız bazı köylerde sahanlıklar 
yıkılmış ve hususi ve resmi bi -
naların duvarları çatlamıştır. 

Çarşambada 25 ev tamamen, hü -
kCımet konağı ve emniyet dairesi 
kısmen yıkılmış, inhisarlar, tü • 
tün ambarı tamamiyle harap ol -
muştur. 

Sakatlanan ev adc!di 100 den 
fazladır. Çarşamba - Saınswı hat. 
tı üzerindeki menfezler sarsıntı
dan çatladığından ~ün tren işle • 
memiştir. Bozulan elektrik, telg
raf, telefon hatlarının tamiratına 
başlanmış, maili inhidam evlerin 
muayene edilerek yıktırılmaları i. 
çin fen heyetine emlt verilmiştir. 
Müthiş bir rüzgar sabaha ka • 

dar devam etti. Korkunç rüzga
ra rağmen aileler geceyi par.klar. 
da, bahçelerde geçirdiler. 

Zelzele başlayınca şehir ka -
ranlıkta kaldı. Sarsıntı öyle şid. 
detli idi ki, bazıları kendilerini 
pencerelerden aşağı atmağa te • 
şebbüs ettiler. Büyük apartman -
lar tahliye edildi. Her tiirlü cid
di tedbirler vilayetçe alındı. 

24 saattenberi kimse uyuma • 
maktadır. Afetten korkan milte -
addid aileler çadırlarda oturma1t
tadır. Çarşambada ankaz altında 
kalan cesetlerin çıkanlmasr is • 
ter.idi. 

Hirlas kaplıcaları mecrasını 
~ 

değiştirmiştir. 

Zileden gelen bir şoför yalnız 
bir ihtiyar ve çocuk kalan harap 
bir köye rastladığını söyledi. 
Şehirde bu gece eğlence yerleri 
kapanmı§tır. 

Halkevi salonu, merkez tütün 
deposu ve Kc!eli apartmanı du
varları çatladığmdan tahliye e -
dilmi§lerdir. Mekteplerde dün 
tedrisat yapılmamıştır. 

Z1lede 
Zilede zelzele 52 saniye sür • 

müş, halk, dehşet, korku ve he -
yecan isersinle evlerinden bahse 
ve sokaklara fırlamışlardır. Muh 
telif mahallerde beş ev tamamen, 
100 ev de kısmen yıkılmıştır. 

şimdiye kadar ankaz arasından 

çıkarılanlardan bir iki hafif ya • 
ralı müstesna in'Sanca zayiat yok. 
tur. Ulucami ile diğer üç caminin 
şerefelerinin üst kısımlan tama -
men yıkılmış, bir çok binaların 

duvarları çatlamıştır. 

Civar köylerden gelen haber -
lerde hasarat ve zayiatın mühim 
olduğu öğrenilmiştir. Buralarda 
insan zayiatı henüz tesbit edilme. 
miştir. 

Çorumda 
Çorumda merkeroe bir ev çök

müş ve kagir binalardan bir kıs
mında çatlaldıklar olmuştur. tlç 
yaralıdan başka insanca zayiat 
yoktur. 

Refahiye de 
Refahiye de insan ve eşyaca 

mühim hasarata uğnvart verler 

Rasathanelerde aletler 
kmJdı 

Erzurum - ErT.incan n: Kc>mah
Erzincan nrasmdaki şimendlfer 

hallan bozulmuş ve bu mc>yanda 
Gcban köprüsU şimendifer gcçemi
yecek bir ııckildc hasara uğramı§· 
tır. Bu yüzden Erzurum ve Sivas
t:ın tahrik olunan imdad trenleri· 
nln Erzincnna varması geclkmiş -
tir. Bu hatların derhal tamiri için 
liı.zmgelcn tedbirler almmı§tır. 

Zelzele memleketin hemen her 
yerinde duyulmuııtur. Fakat yuka
nda kaydedilen yerlerden baııka 
mıntakalarda hasar YO zayiat yok
tur. 

Erzincan, Tokat ve havalisindo 
CV\•elki gece vukubulan zelzele 
felaketi İngiltere ve bütün Avru
pa rasathaneleri tarafından kay _ 
dedilmiştir. lsviçrenin NiyöşaU 

sehrindeki rasathane yirmi sene· 
denberi bu derece şiddetli bir zel
zele kaydedilmediğini bildirmekte
dir. Yine lsviçrenin birçok rasat -
hanelerfudc ımrsmbnm şiddetinden 
sismograf iilellerl kınlmıştır. 

Rasathane müdlirünün 
izaha ti 

Kandilli rasathanesi müdürü Fa.. 
tin zelzele hakkında şunları söyle
miştir: 

"- Raaatiıanc zelzelc~i çok §id· 
<lctıi olarak kaydetm.iştfr. O kadar 
ki, hareketlarz sahası lstanbuldan 
550 - 6000 kilometre uzakta oldu
ğu halde sismograf fıletlcrimlzden 
ikisi ilk aarsmbyı kaydettikten bir 
az sonra, kalemleri yerinden sıç -
rntmı~tır. Zelzelenin merkezi eğer 
bir şehrimizin Uzerine isabet et -
mi~se orada maalesef taş üstUnde 
~ kalmamış demektir. 

Zelzele 25..30 kilometre derinlik· 
tc, tahtelnn: bir kaymadan ileri 
gelmiştir. Bu demlikteki zelzele
ler büyflk satıhlar Uzerlndc tesiri
ni gösterdikleri için yaptıktan tah
ribat da o nispette bilyUk olur. 
Bu kadar şiddetli zelzeleler ayni 
mmtakada iki as1rdanberi ancak i
ki, Uç defa kaydcdllmlştir. Mcmle· 
kelimiz zelzele mıntakası olduğu 

için bunu tabü karşılamak )azan. 
dır.,, 

Amerıkat Şimali Afrika 
ve Felemenk Hindistanın
da zelzele e: 

Londra. 28 _ Şimali Afrikada 
Tanca eyaletile Amerikada Los -
Ancclos ve Sansalvador şehirlc-rin
de oldukça mühim zelzeleler ol -
muştur. Hnsarat ehemmiyetlidir. 
lnsanca zayiat miktarı tesbit cdi· 
lem emiştir. 

* • * 
Amstcrdanı, 28 - Felemenk 

llind.istanmd:ı Selekt adalarında 

şiddetli bir zeh:c>le olmustur. Bir 
çok ölü vardır. 

• • • 
Amstcrdam. 28 (A. A.) - 22 

ilkkanunda Colelbes adalarmda vu. 
kua gelmiş olan zelzelenin bais ol
duğu hasarın derecesi henüz kat'i 
olarak tesbit edilememiştir. Bu
nunla beraber Banggaid'dc 200 e
vin ~,kılmış ve iki kişinin ölmfiş 

olduğu malCımdur. 

Loevoek ile Poh arasındaki yo
lıın fl kiloml"trPsi harab olmuştur. 

' Hadiselerı 

tefsiri 

Sovyet-F in h 
(Baıtarah 1 • 

Ilclsinkl, 28 (A. A.) -
gölil §imalindeki FinlAncll)'S 
tının ancak 16.000 kişideıı 
keb olduğu, ka~ılarmdakl 
kuvvetlerinin ise hemen b 
bin kişiye baliğ bulunduğıı 
edilmektedir. 

J.inlandiyalılar, SovyeUetf 
şı fimalde mukabil bir 
yapmışlardır. Bu mukabil 
da, henUz tecyyüd ctmiyeJI 
lcre göre Finler, Sovyetl 
bin esir almışlardır. ._J 

Fransa tayyare gön'
Fransa Finiandiyaya 

başlamıştır. Finlimdiyaya 
gönderilmektedir. Bu sured' 
Icr, Ruslann tayyare 
na muknbcledo buluna.bile 

dir. ~~ 
Alınan haberlere göre 1'; 

Norveçten FinlAndiyaya ıo 
nUUü gitmiştir. AimanyaııtO 
site mti.ni olmak için t~ 
NorvCQ nezdinde yaptığı 
Jer neticesiz kalm15tır. 

(Sovyet - Fin hn.rbinc a-1' 
telgraflar S üncn sayfam 

P Yüksekkaldının'd' 
1 Sancal'~ 

SINEMASl" 
3 Büyük film birJ;, 
1 - GANCSTER~ 

CALLADI 
2 • SiLAH KANl1 ~ı 
3 

- ıırt~ER1i~NOI 
Çok ··ı·· ı·· k "k (/il gu unç u omı 

Duhuliye 10, Balkon 15 
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eden Terbiyesi lııtaııbul Böl· 
i Batkanlığından: 
l - Frenç. Varoş takımı cu· 
aabahı saat 7 de Sirkeci gan 
ınuvazalat edecek ve sporcu. 
tarafından istikbal edilecekler. 
• Bütün kliip murahhaslarının 
riOeri rica olunur. 
2 - llk maç cumartesi günü 
t 14.30 da Taksim stadında ya
eütır. 

3 - Bu haftanın bütün Jik maç 
ı tehir edilrri~tir. 
~ - İkinci maç pazar günü 

saat ve aynı sahada yapıla
ve bcndan evvel matbuat ta. 
ı • Vefa mütekaitleri arasında 
oyun oynanacaktır. 

Atatürk koşusu 
&ktepJUcr anı.smda tertip olunan 
tUrk,. k~ dlln snnl H de ya... 
~tır. KOfUY& her mektep 5 spor. 

ile 1~tlrAk etmt11, kO§Uyo. giren nt· 
trtn sayısı :M 1 bulmu~r. 
ınhurtyet Abidesinde toplanan 

ar Harbiyeye gidip gcltniB· 

den Terbiyesi Genel Dlrckt6rlllğU 
kdtlb1 Cemal G6kd:ı.ğ '\'C 111.

lıuı beden terbiyesi dlrekt6rll Fc. 
un baur bulunduğu koşu, baştan 

Una kadar büyük bU' intizam için· 
teçm~tlr. 

lbuu:u: 
plerl nrıısmda knbUI tnkslm ol-

d4n n...:ı.h.ı.ı.cmı:cc f.ıU) uun iza. 
tımnmd& saWmasmıı knrn.r vcrl-
Ve Tnpu kaydmıı. nazaran ncşlk· 
T~kiyc maballc.'tlnde lktnc! 

lkoı sokağmda. e:ıkl 2G kapı ısayılı 
itan. ~aroe:ı ve r;imalcn umumt 
\·e cruıubcn sadn e.sbak Golleral 

vc.ruod aro:u;ı llc tevrllml;; 
tazı Beyuıt valdmdan 34.>7 ınctre 
bbaı bir krta arsa acık rttırmn

çıkanJm~ olup 28.12.939 tarlhill· 
krtn&mesl dh·anh o yo talik edi
le b1rincl arttırması 1·2-040 tart· 
114~ pcr§embo gtıııU ııruıt 14 

16 ya ka.dıır B ~il taıı 1cnı. daire· 
yapılacaktır. 

tınnayn lottrak lçtn yüzde yedi 
t teminat akçesi l\lmır. Belediye 
1 vo yirmi ııcnellk cvkat t vız 

ve 'l'apu hart ıırı ınu~tcrlye 

• Tamammuı muhrunm n kıymc
ııu Uradır. 

l 

e yor 
5- Yeşil renkteki hüviyet va. 

rakalarını hamil bulunanlar ser. 
bestçe sahaya r.ireceklcrdir. 

6 - Gazete spor muharrirlerile 
klüp mümessilleri kentlilerine ve
rilecek davetiyeleri al:nak üzere 
bölgemizin Taksimdeki yeni mer· 
kezine müracaat edeceklerdir. 

7 - Teşkilatımıza dcıhil bütür 
klüplcr futbol birinci takımlarını 
tcrkil eden idmancrlarm esamisi. 
n( pösterir bil" 1i..+r••i cuma giinü 
saat 18 e kadar bölge mcrkczint 
ta dik ettirecekler ve bu idman· 
cılar pazarted günü yapılacak son 
ma;a toplu bir halde saat 12 den 
l S e kadar sahaya &erbestçe gire. 
ceklcrdir. 

8 - İzdihama mahal kalm.ı. 
mak üzere gİ§eler her üç maç i· 
çin saat ı 1 den itibaren açılacak· 
txr. 

1STANBUL MUHTELtTt 
Haber aldığıf""'ıta göre cumar 

tesi günü İstanbulu temsil eden 
takım şu oyunculardan teşkil C· 
dilrric;tir: 

Cihat. Adnan, Fanık, Fey?.i, 
Enver, Musa. Fikret. Şeref, Me. 
lih. Boduri, Selahattin. 
İHTİYAT: M. Ali, Esat, İbra. 

him, Hakkı (Vefa), Salim. 

Kız mel<.tepleri 
Voleybol 

şampıyonası 

fi ABER-Akşam Postam, 

Hındlstnnda duayanıo en eski ınsanıarı arasında 

- 88 - Ya:an: ı .. IJ11ıch 
35 ~ılıoı vahşiler anııtında s~clnnlş bir Alman seyyahı 

Tostoparlak cellat kadın beyaz 
albisslerile ağaca trrmarnr!ten gari~ 

_ DUnkii ~syrmt7rla.n denun -

bir tavus kuşunu andırıyordu Mant:unu ç>kanna&ma yar. 
- Cuhi! eledim. Senin bu oğ· Ertesi sabah, tatlı bir orman dım ettim; asktya asarken, ) ı· 

lun yaman bir adam! A:orkanm, gü~inin taze pmltıları altır.da kasının eskimiş, )'lpranmış oldu. 
bu gece benim de karnımı dey ve binbir tUrlü ku~ cıvıltıları ara· ğunu farkettim. İçeri girince 
mek tecrübesine kalkışmasın? sında uyandım. gözlerim gene Leyl!nın )•üzünü 

Cuhi: .... • 

1 

Tam kulübemin dıvarlannı t~· tetkik ctmiye başl:aı::lı. Artık. 
- Ne gibi? kil eden ~lraç dallarını aralarıp kar~nnda ne 0 taze ne sevimli 
Diye yüzüme baktı. . ba:Imt dr~nya çıkardığım zaman çehresini, ne de baktığun vakit 
- Anla~ılan sızın erkeklen. U}'Uduğum ağ:ıcm dibinden ~~·aı ruhumda acayip bit' zevk his e~ 

niz de kıskançlı..kta sizden a~ğı bir hayalin süratle ağaçların ara· tiğim parlak gözlerini görebili • 
değil! Bu genç cellftt, ~nim fena sma kaçtığını gördüm. yordum. Kumral saçları gayri 
halde peşimde! Bu gcc:? ağaçtaki ı Hiç ~üphe:;iz bu gölge, gene muntazam bir halde şapkasından 
""r::ıvmızda nı>k rahat bir m.·ku t Ctıhı·n·ın~ ..... h·ut og-ıuudu. ı ı b 
""" J y- ........ J dışarı dökülmüş, duda ~ :ın ~ 
m.·u"acag•tmı zannetmiyorum! Bc'.ki de bUtün gece sabaha ka. ı d t t m· 

J yanmamış ve so gun u. 11 e ı · 
Cuhi: : dar ağacın altında bekledi biça· yerck içimde ona karşı bir mcr-
- O:!lum mu? ne yapabilir? re! • hamet hissettim. Bu dönüş sah. 

dedi. Bir3z sonra Cuhi de uyanmı~tı. nesini ne kadar başka bir şekilde 
- l':'asıl ne yapabilir? Muhte- b ağaçtan indiği zaman erke1de- tahayyül etmiştim! .•• Bunun sıkı 

rem oğlunuz gözümün önünde ko· rin rnilt.hiş bir faaliyeti basladı. bir sarılma, ~ ve inanılmaz bir 
calanndan bırini sinek öldürür l\Ieğer na.zenin orman bayanları sacdetle dolu bir buse ile başlr 
gibi hakla},verdi! Senl de deli gi. sabahleyin uyanır uyanmaz yemek yacağına emindim. Fakat, Leyla. 
bi kıskanıyor! Ben a;-açbki asma yemek itiyadında imişler! Cuhiye ya .ı:limi bile uzatmaya cesaret 
sarayımda :ıyurken uzakt..ı.n pek· uyuduğu ağacın dibinde muhte- edemedim. Onun avdetini beklC'" 
filfi bir bıçak sallayabilir! Bıçak şem bir yemek hazıdryorlardı. Fa. melde yanan dudaklarımda donuk 
atmakta çok mahir olduğunuz i· kat Cuhi gayet asabi bir yüıle u· \'C kapalı duruyordu. önce 
çin uyurken tam kalbimi~ ort~- yanmıştı. Adeta yüzünden dü~n onun 1IÖze başlamasını beltledim. 
sına doğru canbazlık marıfetlen· bln parça oluyordu. Cuhi benım Den ııöyliyecck bir tek söz bula. 
nizi görmek ~deline, mazhar ol· dahi yüzüme bakmryordu.ğFak1 ~t mı yordum. Nihayet, 

0
: 

marı arzu etmıyorum. bayanm suratı asık oldu u çın 

Cuhl güldil: biçare kocalannm tel~~ı görülecek - Kemal, dedi, ayrıldığımız: 
- Hiç merak etme! de~i. . şeydi. gilnU hatırlıyor musun? Bir ak-
- :Nasıl merak etmıyeyıın? Zavallılar sanki bayanlannm ~ üstU idi. Sözlerini hfıla ha • 

Kız liseleri nrasında tertip edi· Baksana, peşimizde dol:ı~yor! Fa. hısmma uğra.makta."'\ çekiniyorlar- trrlayorum; beni daima bc-ltliyc· 
len v9leybol şan"tıiyonasına cün kat o benim bıçak mesaf~ind~n m;ş gibi scssiı, korkak, çekingen cektin. 
de Çapa kız muallim mektebi sa· çok daha uzağa ölüm göndcrebıl· bir halde gidıp gelmekteydiler. - Ben de hatırlıyorum. LcyL't. 
!onunda devam c~l.di: • . • diğimi bilmiyor! . Zira ~aka değildi: Biçarelerin mü~ - ı~te bunun için geldim. Ha. 
• İlk oyu.n Boğazıçı liscsı ıle Şış.

1 
Cuhi omu::lannt ilktı: terek zevceleri namlı bir cellftt ba· y~ttmın bu mil§kül anında bana 

1 d h~ı.· bi - h.OTIU•ıa, yaz a am ... ız ı,ıın 'bulunm·ordu' yar ım c ece , ıyı ve ayUCi ı o· lı Terakki arasında oynandı. Ba§- - ,__ be • d ı c:· t d d k · · f .t-'1 
tan sona ta ar ~ım r oyun . J • • 

oynayan Boğa:ı:ici lisesi (13·2).

1 
bey:ız!ar ne kork:ı~sm.ızl O .bcnı'? (Devamı var) lacak yeg~nc adam sensin. 

(15-6) kazandı. İkinci oyun Kan- emrim o'.madan hıç kımscyı öldti· 
dilli ile Cumhuriyet arasında idi. J rcmczt dedi. 
Rakiplerine nazaran çok kuvvetli Cuhi bana ağu~taki tünek köır 
olan _Kandilrter müsabakayı gU. kiimde rahatça uyuyabileceğimi 
zel hır oyundan sonra ( 1 S.4), .. . . h .. 
( ı s.ş) kazanmı-:Jardır. katı yen temın e:tıkte~ \'e . e~ ... n 

Gün·Bn en mühim milsabal(asr· ert~j .abah Pclınunun kabılesıne 
nr Çamlıca ile Muallim listleri gitmek üzere yanrma erkeklerin· 
yaptılar. Çok heyecanlı geçen bu den ikisini vereceği ya:ıdettikten 
müsabaka da (~5-7), {_1Sj5), .cıs. sonra, ke:ıdinden beldenmiyece!c 

Kaşeleri 

P,NEZL~ 
• S) Çamlıca Jehme netice endı. b" ., 1.11 

w tal • sara~·rna 
- ır çevıK ı \ e ag:ıç :ı ı tırma bedc1l mııhnmmen kıyme

ttlzde yet.mı, bo,.nt bulduğu tnk· 
ibales1 ynpılacaktır. J\.ksl hal· ~ 

ttı oon artbranm taahhüdü bakl ., 
üzere o.rttırm::ı. on bq ~Un 

ŞEHİR TJYATROSU 
Bu akşıım :0.30 da: Tepe· 

b:l;,t Drıı.m Kr!lntr: 
YELPAZE 

Komcdt K.ı.stnr: lKlZI..ER 

tırmandı. 

Tostoparlak cellftt kadın ocraz 
rlbisele:i!e aZt? tmnamrken 
garip bir ta\'US ku5unu an:imyor. 
du! Ben de kendi nöb:t kulübeme 
tmnanıp u:andım. 

IZMA 
"' INLIGINI 

KESER temdit edllerclt 16.2.DiO tnrU I· 
lnllaadJt cuma gUnU aynl m:ıhal 

taatte en çok arttırnna Uı:ılc edl
ltttr .• 
ı: tarafı umumi yolla mahdut lş
~nm bir tarafı kumıen dıvarla 

ttır. 

' numıuıılı lcra 1'.ADununun l2:> 
lll:ıddc3ina tcvflkıı.n tpotak rnhlbl 

hlar!a dlğe:- e.lA.l!a.da.rlann '"e 

k hakkı s:ıh.lplcrtnın dahi sayrf-
lcuı U::erlndekl haklarım ve huau-
fatz \ e ınıı.sra!a dair olM lddln-
1 cvrn.kr mlliıblte1erll~ yirml gün 

blldirmclert Lizımdır. Akılı bıl· 
haklan Tapu slclll•rfle eablt oıma. 
a ı;:ıtı;:ı bedelinin p:ıylıışılmamn

hanı; ı·aıııcaklardır. İ§bU madde! 
lın.l.re ahklı.mma sar' hıırcket ey
~k ve daha !c.::la. maırı.mnt nlmak 
l'~erln t"9-3 doByn numara.sile 
ın1u mUraeaaUıı.n DAn olunur. 

ıtllnbal ( tlncU kM menıurloğ1ın· 

C?Ude 0-du caddesi 2!1·73 No. 
Cl«ıktrtktl iiCcn halen n.ıımctr;ıllu 
ç~cu Yruıl Paçlstn) a: 
~ayünde lutınü .sokıık " No. 
>Jım .. t Zekeriya Tny1ımın 1~3kU· 
2 inci noterl!tfnln 10·10-038 tn-

1 la.sd!kl~ lın vl ' • .ı muktn-e!e· 
emne mlliıtenlden tahtı f~ı:-allnlr.· 

bulunan Ordu ca1deslnde e!!kl ~O 
1 l i3 No. Jı dllkk!l:lm ı .. rn m d· 

hltammıı bir.nen tahliyesi ııu-
c'!a il· ı 1-{)<\I) brlh!n:le daire ~l-

llı9.~930 pyılı d~yıı11ma yaptım 
!;ı llzerlne a.ı!:-eıılnize rıknnlıın tnb 

ıı etnrt tkan1etgtthınızın mcçhCıl 
llnmıuıı baııebl~le teb~ ejllC"me· 

"" lcra hWml16'1nco tn.hliy em
' 20 gün müddetle lll'ncn fcrruı:
lcarnr verf!rrl .. tlr. 1ıtuı tarihin· 
ltlt>:ıttn 2o gtln tçln1e J?ll)'Timrn· 

u taıı!J•re vıı. t-sıım ctmcnlz 'c 11· 
Yenilendiğine ~eya uzatıldığlna 

1 btr itirazınız ursa gCDe bu m:ıd
l~da 13tldıı ı•c veya ol!ııbcn le· 
l!aıreruıo bildirme~ L"t::ımdı:r. 
1det f~n~e ltlru:da bulanma:; 'c
talt]ı .... et:nt>~ veya.but !Ura.

re! oıunul'S& gayrtmonkullln zor
%lıye ve klrnlayana teslim cdl. 
~ tcbll! ''e u:.n olunur. 

1 
o 

DEVA Kaşelerini 
1 'lrer eczanede orqxınız .. 

------·~------------~ ...... -~· 

JIAUC orERE11 En·c>:fı. zihnime hücum eden bir 
nu ıık,am 1 çol: fena h::ıyaller lı;ind<>. yerimi 

Zozo Dr.Jmss1~ d mUs~e:ib 
Gl1' KAi· yadırgı\dtmsn a sonra 

u~·udum .. 

Tiiı Liye Cumburf yet ~!erkf'z Hank:ısı 23 ı 12 I 1939 
AKTiF. 

Kcu;a: 
A ıtm: Sflfi l{!o~rım lHl.lO 81'3 
Banknot • • • , 
Ufokltk • . . • 

Vahi!dcl:i lıl uluıhirlcr: 

Altın: Safi guo)?l"aJn tıi8 ı ı, 

1'ürk I .. irası . . • • • 
llariçteki M uhabff'f ı>r: 

Alttn: Raft Kilocrnm ınoıoo·s 
Aftt,,n tahvili kabil serbest 
c1"'vi"1er • • 
n;;:f'r dJ; • .ı .. JC'l" ve borçlu 
KJirh~ b'.!kİ\·eierl • ı , 

11 aziııe ta1. dllcri: 
Deruhte C'dilen PVrnkı "lak. 
dive karşılıf'ı • • • 
Ramınun fl • 8 mı:ıddPlrrhıe 
tevfikırn Ffazine tarafından 
vaki tedlvat • • 

.c;entıtfnf ,.,izdam: 
Ticari senetler • . • • • 

P.<ı1ırım T'I'? f"1ıt·i7"t ,.:; .. ,,,.,,,: 
, Denıhte edilen evt akı 11ak. 

A ~ cliveıı!n karsıhib esham ve 
\ tahvilat itibari kıvnı,.tte 

B Serbest esham ,.e tahvi:f.t: 
Aı•anslar: 

Razineve kıı;a vaden avans 
altın "·c döviz Uzcrine • • 
Tah\•iJat üzeriue • • • • 
Hisserlıırlar • • • • • • 
Muhtelif • .! • _ • • , • 

,. .. -"'~ ~ftl\ ..... --·- -·- ... 
l'f".)7.l tt4:.-

1.0.H.78.4l.72 

!~:';3.816.81 

~·'" 1>1 r. 4" 

l4.0''9.0'45.8R 

58.060.'i:i 

• .G.~21) 970.:S:: 

Ji;i';,;.u;.;;c:;.-

J 
17."~i'.J';A.-

~OH ü-'l.'l.ö64-.~'l 

;;o.ür9.ooo . .to 
"i .~'!3.000.70 

8.8.'l:l.000. -
14.7R7.R'? 

":.f"'"O"\ ~:.!2.-

Ye1..-ün 

t== =-=·· Lira 

4 t.O~:!.:;::s. 

ı.100.oa~. 

:~ . .J.OS.007. 

140.":"fl 4 "''l:i. 

:!08.:N3.:>G4 

~ PAStF. 
Srrma1ıe • • • • • 
llıtı.tıat al:c,,şı: ., ~ ı 

Adi ve fevkalfıde • • • • 
Hu!usf • • • • • 

1 
1'edavüldPki Bcm1motlar: 

Oenıhte edilen evrakı nakdiye 
KRnı'nt•n 6 • R m"<1df'lerin kv. 

•ı fikan Hn~ine tarafından \'aki 
tcdıvat • • • 
Ot>ruhte edilen evrak? nak. 
diye bakivesf • • • • • 
Karşıh~ı tamamen attın olıırnk 
ilaveten tedavüle -:aı-.edilen • 
Reeskont mukabili lldvten le 
da. va7,ed. • • • 

Tilrk Lir1J31 Mevduatı: 
Alt.ma tahvili lmbil dö .. ;z.Jer 
nip. ...... -'~vi:-l"r \'e alacaklı Kli. 
rınf:! bs ki veleri • • • • • 
Muhtelif • , ı • • , , 

SS.1~2.801. 10~ 

16.A ... ~.4 ~9. 
4.500.0JO 

UU06.513. 3 i 

513.359.t~ı. 07~ 

-==. ·--
ı.ır:ı 

ı ı:;.000.000.-

4.~t';.134.2~ 
n.orı-0.000.- ıo.zı i.134.~ 

1 :;8.713.:;(;3.-

17.987'.17'8.-

J 40.';0t.n.s:>.-

l 7'.t)0,.000.-

1~n noo.oon.-
1 

zoo.7R1 ~~:;.-
35.8~0 • .ıoo.s. 

4i.O.J7.70t .. 10 4':".0ISO F>ıı.t.16 
ı to.500,tH.4.78 

Yc1.-Un i>t5 .. C\l'i!>.t:!J.07 

Nakleden: L. L 
- Ama, Ban3 ne oldu, LtyJ.a 

söylesene? Benimle serbest ko • 
nuş, hi; çekinme; kardeşin imi .. 
~im gibi ..• 

Dudaklarımdan gayri ihtiyari 
çıkan bu ''karde§" kelimesi be. 
nim o andaki hissiyatıma tamami
le uygun bir kelime idi ... 

LeylS ne olmu§tu? İki aydrr 
kocası hapi&tc yatıyordu. Ufal:: 
bir suüstiır.al bir kabahat yap • 
mıştı; &Onunda kaybettiklerini ka 
zanmak hırsile daha bUyUk biı:: 

suiistimal yaptı. 

- Şimdi de? •• , 

-Şimdi mevkiini namusunu 
ltaybetmi;l olarak hapishanede 
yatıyor. Hiçbir istinatgfilıım ve 
param olmaksızın bir sil.ril dert. 
lerle ve çocuğumla yalııu kaldım, 
Dütiln eşyamı satbm. Ve, bilmem 
nasıl, kum ümitsizllğimdc ıen 
aklıma geldin. Sana dönmek ka .. 
rannı verinceye kadar, içimde ne 
kadar çetin bir mücadelenin vuku 
bulduğuna inanmazsın. Ba§kn 
herhangi bir çareye baıvurmayı 
tercih ederdim. Fakat, Kemal, 
maalesef benim için ba~ka çare 
kalmamıştı._ 

Elini avucuma aldun: 
- Çok iyi ettin, dedim. lste • 

diğin ekilde sana yardrm etmeğe 
hazınm. Bugün ilana, üstümde 
bulunduğu kadar para veririm: 
yann gene veririm. 

- Ah, çok mersi, Kemal, diye 
mınldandı. Sana kar§ı ne kadar 
oa Uış yürekli bir kadındım ..• 

- A ! Bunu hiç söyleme, Ley
la. Hayatın yarattığı vaziyet ,.e 
işlerin mesuliyetinl insanlara yük 
letmcmi.:ı: kat:iycn iyi ve doğru 
değildir. Bundan başka, bazan da, 
yaptıklariJe hiçbir suretle mes'ul 
olmadığmız karakterlnlL .• 

Biraz daha oturdu. Birer kon. 
yak içtik. Sonra para cilzdanmu 
nçarak içinde ne varsa ona ver
dim. Paralan kendisine venniye 
elim gitmiyordu; çantasını alrp 
içine koydum. O an hayatımın el\ 
vahim ve soğuk anı idi. Gitmiyc 
h~u:ırlnn-dı : 

- Şimdi gitmeliyim, dedi. • 
Çocuk yalnız ... Ağlıyordut" belki. 

So:mı başını ~evirdi: 
- Bir şey daha, Kemal, diye 

mrnldandt. Sana lS."".lOl olrruyan 
lir palto varsn .•• Ona göndere • 
cektim de... Hapishanede üşür. 
şimdi kır. ..• Bizde bir şey kalma
dı, varımın yoğumuzu aldılar ..• 

- Omı da yarm gönderirim, 
Lcyıa. 

- TeşekkOr ederim. 

Biraz conra nrkasından kapı 

kapandı. 

Odama döntlüm. Hepsi ctra.. 
fımda buz gibi soğuk söründü. 
Akbm duruvermişti. 

Buna rağmen, bu bir hakikat· 
ti. Kenditi~ söylemiş olduğum 

gibi LeyUi geri dönmüştü. HayS. 
limdc tertip ettiğim dönüt sah· 
nesini yeniden hatırladım; güle. 
ceğim geliyordu... Beklemekten 
mütevellit hcytcanım artık sona 
ermişti. Kalbimde bir şey kalma· 
mıştı. Şimdi Leyla gelip te boy • 
numa sarılsaydı, ellerir onun 
başını ancak himaye ve merha -
metle okşayacaktı .. Kendimi kot. 
tuğa atıverdim. Radyonun düğ· 
mcsini çevirerek rastgele bir is. 
t<ısyon buldum. Ne tesadüfi Bu 
da aynı şarkıyı söylüyordu. Dr 
şanda yağmur yağarken oda.mm 
soğuk havasında yine aynı sözler, 
aynı ahenkli musikt duyuldu: 

"J'ııttandre 

Lö jure la mür 
J'attandre tujur 

Ton rötur 
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llE-?f 
7 llmb.ılı 19~0 mııdrl R 1 ların . q ılj 10 lanıb.ll~rı~'/";~' ~:ı başkaGradJO· 
Amerıb)·ı al · ' ır - ~unıluı 
- 3 d. r ır. - mıkrolog - rutiılıeı odas 

"f!a - 20 •ıntunlık ~ d 1 

parlnr - ıon monıt ı )n~pover" n· 
7 r,, ı ı.mılı, ' r - grıımofon lrrtıhaıı 

A'·ı ·ı· - . 7 IA.\ I BAll i • ınııı :ıtorlu r.1 fyo _ Pıl~ 
Jaıür lir \alışır _ 0 , 1~ O volt akümu. 
mo!on lrrtıbaıı .ornarık du;lmelı - Gra· 
Ti1rlıı>ryc 1ı11' ımmrıf01 "18

" - J dalgalı -
d~la ıdhal rdılm ~tır c akıımulatörlıı radyo ılk 

......................................... -.. ··-·-···---····················· " 
1 ::~:.. U! ::: ::::::: ::::: ::::: : : : : ::...:.~..::::::::::-..:-.:·:=::: :: ::::::.:: ::::::: 

_:R•··· ..... • • ···················-············ ...... · · ··---:ı: .................... . 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Şenl!k flşcltlerlntlcn mndut olan çocuklara mahsus tabnnc:ı mantarı kA

ğıt kapsUilerl, mehtap fişeği vesaire ~mtanlar ruhsat tezkeresi almaya mec· 
burdurlar. Ruhsat tezkeresi almadan satış yapanlar hakkında kanunl taki
bat yapılac:ı.ktır. (107u1) 

llE·G+ 
6 11mbalı IQ~O modt l : • 3 dalı:alı • ı;Or ayarı. 
~ııtılbrı odalı - 1on monltor • ı:nmoton ltrl ıbatı. 

1 
dynapover ~ oparlörii. Ammkayı ı:undıız ılır . 

SlU) on ı ~imlerı pzılıdır. 

it 

- '" ' : ~ ' ~ .. o • ' • I • ' • •• ; - !.-f • t ' / ~ ~" 1J7 •., 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Romatizma, Soğuk alyınhğı 

Memurluk için ınüsabaka imtihanla 

-

Devlet Meteoroloji. İşleri Umum l\1üdürlüğünden: 
l - Devlet Meteoroloji İşleri Umum MUdUrlUğU VilAyctıer tc§kiU\tındB. 

mUnhal bulunan vıızi.fclcrc imUhruıla memur alınacağından taliplerin 1 ikln
clkAnun 940 tarihine kadar Meteoroloji lş:ert Umum .MUdUrlUğilne veya bu
lundukları mahalle bağlı olduğu vil!ı.yet mcrkezlerlndckl .Meteoroloji Iıılo.s· 
yonlo.rına müracaat etmeleri ıtızımdır. 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser 
Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

• 1 - ::.-/ 

Lüzum,undt! 

2 - !mtihanlnr 4·1-940 da lxışlıyacak ve ders gruplarına göre yapıla
caktır. Bu husustn malQmat almak lsllyenlere şifahi veya yazı ııe mUrııc."Lt
ta bulunabillrlcr. 

3 - İmtihana girebilmek için ll:ıclerln 937, 938, 9:l9 seneleri mezunu ve 
olgunluk imtihanı verml~ olm:ık ve memurin l<anununun dördUncU madde
sinde yazılı vruııflan ha;.z bulunmak §arttır. 

4 - Müsabaka imtihanı aşağıda yazılı derslerden yap.l:ı.c.ıktır. 1 TUrlt
çe, 2 Yabancı dıl, 3 Fizik, 4 Tabii coğra.fya, Türkiye coğrafyası, 5 Riyaziye 
"Cebir, }JUscUcsat, Kozmoğra!ya", 6 Jeoloji, Nebatat. (6530) (10588) 

Bugünkü Radyo 
28 - 12 - 939 Perşembe 
llemleket saat ayan, Ajans ve me
teoroloji haberleri. 18.25: Müzll<: 

lla n 

ı - Şartnamesi muclbıncc l:.!-12 ·039 tarihinde kapalı zarfla ihale ccli

lcccb'i 11!1.n edilmiş olan l adet ÇU\'al yıkama makinesine talip zuhur etmedl
Cintlen yeniden pazarlıl:l:ı. ckslllmrye konmuştur. 

II - Muhnmıncn bedeli si! ~200 lira muvakk:ıt teminatı 390 liradır. 

III - Pazadık 8-1-940 pazartesi günU saat 16 da K:ı.bııt~ta levazım ve 
mübayaat §Ub4sindekl ıı.lım komlsyonunJa yapılacaktır. 

IV - Şartname!cr hergün sözU geçen şubeden parasız nlınabllir. 
V - .Münalrnı;aya :,tırak edeceklrr fiyatsız fenni tcldlflerinln lh:ıl r. gü

nünden bir h:ıfla ev _. tine kadar tetkll; edilmek Uzcre İnhisarlar Umum 
MüCIUr1Ut11 müskirat fabrlkal~r §Ubcslne vermeleri ve tekllfierlnln knbulU
nU mutazammm \"eslka almaları lA.zımdır. 

\'I - Jı.IUn:ıkasaya glrccclder yil::clc 7.5 gUvenme paralnrllc bir!lkte pa· 
zarlık için tayin olunan gUn ve saatte mezkfir kontlsyona gelmeleri l!An 
olunur. (10774) 

... * .. 
1 - Snrlıı:ınıcsi llllll'İlıiııcc !.!:? ııılc l r,no Kı.ı. lı:ıskiil clcrh:ıl teslim ~

ılilıııck ş.ırtilc nçık ckc;i!lrııc uc;11lilc ~alın :ılınnc:ıklır. 
il - Muhanııncıı hcllcli 3!lGO lira mm·:ıkk:ıt tcıniııal 297 li radır. 

ADEMİ İKTİDAR 
vo BELGIEVŞEKLiGiNE 

HOR 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P nct ,. kutusu 1255) Galata, ls ıanbul 

-

111 - J:ksillınc 6-1-940 c-um:ırlcsi günü s:ı:ı t 10 da K:ıb:ıl:ışla leva_ vcsair her nc\i ve §lk mobilyalar 

Radyo caz orkestrası. 19.00: Konuş
ma: (Sıhhat saatlJ. 19.15: TUrk mU. 
zlğl: Çalanlar: Huşen Kam, Cevdet 
Çağla, Şeri! 1çll, lzzettln Ökte. 1 -
Okuyan: Necmi Hiza Tlıuıknn. :ı -
01rnyan: Müzeyyen Senar, Mahmut 
Karındaıs. 20.15: Konuısma: (Bibllyo. 
gra:ya saati). 20.30: Türk mlizi~I: 

' 'Hususi bir vidaya ve ona u
yan bir tornavidaya ait ıslahat" 
hakkındaki icat için Sinai Müdü. 
riyeti Umumiyesinden istihsal 
edilmiş olan 2-7-1935 tarih ve 
204 7 numaralı ihtira berat1 bu 
kere ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezklır ihtirayı satın 

almak veya isticar etmek arzu • 
sunda buluna:ı zevatın Galatada 
Taptas hanında 18 numarada mu
kim Bay Teodor K. Sinaniclise 
müracaat etmeleri. 

zım ''C rnıılı:ıy:ı:ıt 5ııJıec;indcki ıılırn komisyoırnnıla y:ıpılacaklır. Fabrika flat ml\ "iatı1ıyor -r-r ı 
1 \' - Şurt n:ı meler hcrgiin sözü gc~eıı şubeden parasız :ılın:ıbi!ir. ASI: t JUOBtl.Y A !\IAÔ,\1.ASI: AJl~IED rı-:Yzt m· 
\' - i steklilerin c:.~illıne için lnyin edılen gün \"C s:ı:ıllc yüzde 7,5 11 lshını.uı. Riz.nnııc:::ı ''o'lrnqıı Nrı fit. . .,.~1 • '>~4fl7 L iıl 

Fasıl hcyeU. Opera gece."11. Sollst: Se
miha Cenap Berksoy (Soprano drn
m:ı.tllc). Orkestra: Radyo orkestrası. 

Şe!: Hasan 'Ferit Alnar. Progro.m: 
1 - Webcr: Obcron UvertUrtl. 2 -
Webcr : Frelschüt.z'dcn Agathc'nin 
Aryuı. 3 - Wagner: Trlstan ve tsoı. 
de'den Prel!ld ve nşlt ö!UmU. 4 -

•a.rcaı::m: Cavane?'ftt. Rustlco.no.'d:m 
llan t\\nı..'nm Aryıuıı. 5 - Pııccinl: 

La Toı<ca'dan nua. 8 - Puccın:: Ma
damc Buttcrtly'dıın Arya. Konseri 
takdim eden: Halil Bedll Yönetken. 

h:nııl.ıul t:.lııcl tnl'is mcmurlut;rı.ııı 
d:ııı : 

Bir mtl!llsc alt ''e lstnnbu'dn S•ıl
tnnhrımamında Haçoplo hanmda en 
Ust katla rnc,•cut tuhafiye eşyası o
yu:ı::nl:lnr n~ aklen hı ve Ea!rcnin ııatı· 

şına ve 11,lnci arttırmasına dt:.'vam 
edileceğinden l stlyenleı in 2:ı.ı2.939 

cuma gUnU saat 10 da mah!llllnde 
hazır bulunmaları ilO.n olunur. 

J.tÜ\'<'nmc rrnra~ilc hirlilı;te ınczk(ır ı:o_ı_n_i'i_)_·o_n_ıı_ı::_c_ım_eı_c_r __ i._(_10_:J_O_G_) ____ •___ _ _ _ MN ıwzzs ~ 

l~yiip icra nwımırıuı;unt!ıın : 

Bir borçtan dolo.yı mahcuz olup para 
ya Çl'vrl'mcslne karar verilen bir kana 
pc lld koltuk bir boy aynadan iba
ret eşyanın rtiır.ımu tcllfıllyc mü;1te
rlye nlt o•mak Uzcrc açık arttırma 

suret le 13-1-910 cumarte .. ı gUnU saat 
!l dan 1:1 e !mc!ar Galata Pcrçcvl! so
lmlt Lı'ıch'eı l han 4 No. lı odada sn
lıl:ı.call'Uıdan 1 tekllleı·ln mahıılllnde 

hıızır bulun:ıcnk memuruna müracaat 
lo.n ilt.n oıunı.ır. 

YENi HAYAT 
Türkiyede nefasetile 

meşhur Yeni Hayat ka 
ramelaları birdir. O da 
Abdülvahit Turan fir· 
masıdır. 

Flrmamıı.:ı dikkat edilme ,f. 
Galala Necııtibey caddesi No. 92 


