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Hamiyetli Bir 
Kahvecimiz 

-oo-
Birinci Beyler ıokağında 

S numaralı kahvehane müs
teciri 8. Ahmet oğlu Kimil 
ÔjlnmBş'ün ıeçen Sah ıün
ki hasılitl olan 8 lira 35 
kuruıu zelzele felaketzede
Jeriee bir yardım olmak Bze
re şehrimiz Kızılay merke
zine teılim ettij'ini ve her 
ay bir gün kahvehanesinin 
Jaaaılitını bu hayirli makıad 
•irıında teberru edeceiini 
memnuniyetle haber aldık. 

Bu hamiyetli vatandaşın 
la• hayırperverliğini takdir 
eder ve diğer esnafımıza da 
lrnek olmasını dileriz. ---

Yangın 
Dün gece Keçecilerde 

Selçuk otelinde Ahmet oflu 
Cemal sarhoş olarak otelde 
yattığı ıırada ıigaradan kar· 
dan karyolayı tutuşturmuş 
Te ı6ndürülmüştür. ----

Tramvay 
kazası 

DID Güıelyalıda tramyay 
4epoıu önllnde bir tramYay 
kuaıı olmut ve Ahmet"adın-
4a biri başından hafifçe ya
ralanmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmııtır. ·---- -
Bazı teberrüler 
gayri kafidir 
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Zel~ele feliketinden açıkta 
kalanlara yardım faaliyeti 
aemleketin her tarafında 

laararetli bir ıekiJde tleYam 
etmektedir. 

Her ınnkü iane Jistelerin-
4e ıörtıldüğll gibi henüz bir 
tok zenrinlerimizin isimlerini 
... liate)erde röremediiimiz 
fibi yine birçok sermayedar 
ldaıelerin yaptıkları teber· 
r&ler de sermayeleriyle müte
aaıip değildir. Bu mukaddes 

Tazifede biraz geniı düşlinme
li7iz. ----
zabıta haberleri 
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Felaketzede Mühim Radyo Haberleri GiRESUN, AMASYA iane listesi lt•m•lp•p - Seyllptan •ısoo. n yıkılmııbr. Se;rlip· ERZiNCAN, ORDU 
Lira 

Jandarma merkez balık 
Komutanı Hasan önel 
Sabri Gülbey 

5 
so 

lzmir erkek lisesi muallim 
ve memurları 261 
Müteabhid Niyazi E"ıuy 400 
Karataş orta ekul m•al-
lim ve memurharı 106 
Forh k•mpanyaıı 1000 
Nafıa müdüriyeti 152 
Emlik Ye Eytam banka1ı 
memurları 211 
Seydiköyü halkı 272 
Hocaıade Ahmet Rağıp 
Üzümcü 1500 
l:ımir Emniyet Müdü-
riyeti 2363 
lzmir Emniyet müdüriyeti 
ekonomi! polis yardım 
azaları 

lzmir Emniet müdürlüiii 
87 

memurlan 1000 
lzmir polis müfettişi 17 
lz•ir !mniyct miidüriyeti 
müstahdimleri yardım 
listesi 10 
Glen kampanyaı1 llOO 
Kizıa Taner 500 
ikbal Hüıeyia Htlln6 500 
Alayl 76subaylan Ye alı-
tahdem erleri 748 
Bonova ecllebilerinia 
teberrileri 
Herman Spirer tltln 
kumpanyası 1000 
Kız enisttıtosu muallimlerilOO 
Akıeki ticaret bankası 250 
Teberrl 50718 liraya balii 
olmuıtur. 

---------· 
İnhisarlara ait 

davalar 
o 

İnhisarlar idarelerince ika
me olunan dlvalara miir•ra 
zamaD mlddetlerinin kııa 
olması dolayısiyle Adliye 
Vekileti alakalılara bir ta
mim yapmış ve mahkemele
rin bu kabil divaları, talik
leri mümkün olduğu kadar 
kısa zamanleıra inhisar etti
rerek bir sene içinde kara
ra bağlamalarını bildirmiıtir. 

ıedeler içia Kızılay onbeı bin lira ıöndermiıtir. 

Helılnki - Din d6rt SoYyet tayyare filoaa bazı ıehir
leri bombamıılar4ır. e. tayyarelerden• yediıi dlltlrilmllı
tlr. 

Londra - Oç lnrili.z tayyareaile çarpışmıı Ye dört Al
man tayyaresi dtıılrlilmGıtür. 

lnıiliz tayyarelerinden birisi düımüş ve birisi kaybol· 
mut ve dij'eri salimen üssüne dönmüıtür. 

Helsinki - Dün Sovyet kuvvetlerile tekrar çarpışma 
olmuı ve bu muharebede Sevyet ordusunun üçte biri imha 
edilmiştir. Ve dij'erleride ka ;ırılmıştır. 

Samson - Vali muavini Orhan bir yardım heyetile er-
beaya gitmiştir. 

Erzincan - 300 yataklı Kızılay seyyar hastahanesi 
lediyeye vasıl olmuş ve de-hal faaliyete geçilmiıtir. 

Erzincan - IOO kişilik amele gurubu araştırmaya 
vam etmektedir. Dün Devrekten 200 amele daha 
miştir. 

be-

de
gel~ 

Erzincanda dün telgraf muhaberatı ve bugünde posta 
muamelatı başlamıştır. 

Erzincan - Şehir ve köylü halkın muhtelif Yiliyetlere 
nakline başlanmıştır. Düo 1500 kişilik ilk kafile seYkedi
mistir. Yarın d6rt tren daha tahrik edilecektir. 

Yer Sarsıntıları 
-2-

Şiddetli ıaraıntıların top- 1 tılar da vardı.r. k~ ~ok ı•nit 
rafın ıathında derin yarıklar aahalarda tesırını ıcra eder. 
Ylicucle getirdiii Tikidir. Ba ne't'i ıarsıntılar arı ka-
1683 de Calabre'de yukaa buiuaun tekilliıilne atfo
relen meıhur zelzelede açı- lunmak icap eder. Sarsıntı· 
lan yarıklardan birinia boyu laruı iıtikimetleri ele pek 
2 kilometre ve reniıliii 10 muhteliftir. 
metreyi bulauıt•r. Bu ya- Bazı ıarıınblar yalnız k•-
rıklarla birlikte inbidamlar şak gibi dar bir aalaa llze
toprak ıeviyeaiade deiişik. rinde . hissel un ar, ıar11ntı u-
likler de meydaaa çıkabilir. mumiyetle sahilleri veya dai 
1791 de Japonyada 112 ki- silsilelerini takip eder, baıan 
lometre uzunluğunda bir ya- da dağlarla sahiller araıında 
nk ye bazı noktalarda 6 tesirini icar eder. Bu nevi 
metreyi bulan bir irtifa far- aaraıntılar Cenubi Amerikada 
1u •ftcuda relmiıtir . • Bazı büyiik Okyanusla Cordillere 
zelzeleler esnasında yerden des Andes arasında sık sık 
buhar, alev, çamar veya su- olur. 
lu kum fııkırdığı, kuyuların Sarsıntıların sirayet sürati 
kuradağ•, veya boş çukur. toprağın cinsine göre tehalüf 
larda ıu fııkırdığı olmuştur. eder; granit gibi sert ve m&· 

Bir zelzelenin şftmul saha- tecanis kayalar sürati arttı
sı pek değiıik şekiller arze- nr ve kum gibi yumuşak ve 
der. Bazı zelzeleler çok şid- tecenüssüz cisimler de sar· 
detli olmasına rağmen ancak sıntının yayılmasını güçleıti-
çok dar bir ıahada ~i11edi- rir · 
lir. Daha hafif bazı sarsın- {Devamı Yar) 

Zelzele feliketine utrayaa 
Yiliyetlerimiz hakkında ma
lumat •ermeğe devam edi
yoruz: 
GİRESUN - Zelzelenin 

sebep olduğu telefat ve ha
sar hakkında gelen, fakat 
henüz kati olmıyan ·rakamla
ra göre Giresun vilayetinde 
1,120 kişi ölmüş, 700 ev yı

kılmıştır. 

Giresun. vilayetinin Alucra, 
Bulancak, Görele, Şebinka
rahisar, Tirebolu olmak üze
re beı kazası vardır. Merkeı 
kazası da dahil olmak nzere 
bütün vilayetin mesahası 
6,510 kilometre murabbaı 

!nüfus;-260,154 rtür. Bun~ 
124,388 i erkek, 135, 766 sıl 
kadındır. Giresun şehrinin 
nüfusu 13,967 kişiden iba
rettir. Alucra kasabası 770;" 
Bulancak 4,319, Görele 2,097 
Şabinkarahisar 7,885, Tirebo
lu 3,985 nüfusludur. 

Giresun Karadeniz kıyıla
rımızın ;şark : parçası üzerinde 
makbul meyvalarile tanınmıı 
bir şehrimizdir. Cerasus ismi 
verilen ve kiraz manaıına 

gelen eski bir •Cerasus'tan 

Tolkanik tabakalardaa mite• 
şekkildir. 

Birçok sönmiit volkaa a
ğızlarına tesadüf edilir. B~ 
volkanlar Miyosen devrinde
'ki çöküntülerle beraber Ana· 
dolunun birçok yerlerinde 
vukuaugelen indif alar zama• 
nında peyda olmuıtur. 
, Viliyetia-taoii servetleriaia 
başmda ormanlar gelir. Hal
kın yüzde 84 i çiftçilikle 

.. meıgul olur. 1 opraiı bere
.. ketlidir. 
-::ERCıNCAN - Zelzeledea 
',en ağır zaran gören Enin
ican viliyeti hakkında dlln 
umumi malümab vermiıtik. 

Gelen haberler şehrin tama
men harap olduj'una bildir
mektedir. Şu maUimab da 
ilave ediyoruz : Erzincan 
şehrinin nUfusu 8,963 ii ka· 
dın, 7181(i erkekr. olmak il· 
zere 16,144 kişiden ibaretti. 
3,500 ev vardı. Kaza mer
kezleri olan Kuruçayın nl
fusu .432, ~ Kemahın 2,276, 
Kiği'nin rf l,041, PUlmlr'la 
1,084, Refahiyenin!_838 kiıi
dir. 
-------

gelir. T T d 
1933 bina sayımına ıöre p. • • e 

şehirde 1,963 ev, s24} dnk- Tayı·nıer 
kin ve mağza, 5 lokanıa, 15 
gazino, 6 otel 7 han, 53 fın- Ankara P. T. T. mldlra 
dık fabrikas(vardır. Giresu- B. Sakin Buyan Trabzon 
nun etrafını eski bir kale P. T. T. mldl\rllilne, Trab-
çevirir. Limanı tabii siper- zon-..P. T. T. mlldlrl Rlttl 
lerden mahrum olduğu için Kartal Ankara P. T. T. mi• 
rüzgirlara.,,karşı açıktır. Fın· dürlüğüne, lstanb11l P. T. T. 
dık mahsulü, konserve, kö- müdürlüğü muavini Kenaa 
se:e, koyun, tuhafiye lizerine Çakar Tokat P. T. T. mi• 
iı yapan ıirkesler ve saire- dürlüj'ünne tayin ol•lllllUf• 
sile işlek bir ticaret merke- lardır. 
zidir. ----

Amasya - Zelzele bu vi- k" v t k b 
layetimizde de, ilk gelen ma- a gı ırpın Si 
lômata göre 707 vatandaşın iHRACI YASAK 

İcra Vekilleri karariyle 
kağıt kınntılarının ihracı 
yasak edilmiştir. Bundu 
baıka yaban domuzu etlerile 
sucukları, zeytinyağı ile piri• 
neyağı ihracatı ıerbeat bıra• 
kılmııtır. Yeni kararname 
alikadarlara teblii edilmiı· 

Tayyare Sine- Izmir muhasebei hususiye mü-
d Telefon d'• ı•• v •• d 

ölmesine sebep ı1 olmuştur. 

Şehrin nüfusu 12,418 kişiden 
ibarettir. Mesahuı 3,630 ki
lometre murabbaıdır. 6,832 
nüfuslu Gümüş Hacıköy ile, 
13,005 nüfuslu Merzifon bu 
vilayetimizin kaza ::merkez
leridir. Vilayetin nahiye ve 
köylerle nüfusa 128 bin ki-
ıidir. 

Amasya şehri 4,000 ha
nelidir. Şimali Anadolu da 
Y eıihrmak kollarından T o
zanlı suyunun açbğı derin 
vadi içine sokulmuştur. 

tir. ----
ihtikar 
Komisyonu 

masın a 3646. ur ugun en: 
Bugün Şarkın ve Arap dıya- Muhammen ratıt bedeli 

yarının yerine ses k~~ Lira K. No.su Cinsi 
"Aşkın Gözyaşları" Ye a- 308 CO 8 EY 
şasın Aık., filimlerinin nn• • 

talmaz sanatkarı 
ABDÜL VEHAB'ın Aşk.. He-

yecan ve ~icran dolu 

Beyaz Gül 
f ürkçe sözlü ve Arapça şa.kılı 
Ayııca : EKLER jurnal ıon 

dftnya bidisatı 
Oyun saatleri herglln :2 --4,30 
7,30-9,30da Pazar gtinüll,30 
- 2-4,30 - 7 ve 9,30 da Mantoluk, rop

luk erkek, ka· 
dın muıamma
lan baylar için 

fıalto, pardesn 
brahlm Ka
rakatta.bulu
nur:odunparı)12 

Şehri ikiye ayıran ırmaiın 
lzerinde birçok su değirmen
leri bulunur. Şehrin list ta
rafında eski bir kale vardır. 
Amasyonın sebze ve meyva • 
sı iailbassa kura bamba Te 
elması meıhurdur. 

ORDU - Bu viliyetimiz· 
de 700 evin yıkıldığı bildi
riliyor. 

933 bina sayımında şehir
de 2.516 ev olduğu tesbit 
edilmiştir. Bu rakkamın şim· 
di artbğı şüphesizdir. Şeh
rin nüfu:1u 10,115 tir. Mesa
hası 2, 715 kilometre murab
baıdır. 2,875 nufuslu Fatsa, 
1 ,562 nufuslu Mesudiye, 5, 780 
nüfuslu Ünye kasabaları bu 
viliyetin kaza merkezleridir. 
Araziıi dailık ve yer yer 

lbtikirla mücadele mftca 
dele komisyona Yiliyette bir 
toplantı yapmıf ve ihtiklr 
şikiyeti yapılan bazı ticaret" 
hane sahiplerini dinlemit •• 
kararlar almıştır. 

--ELHAMRA-
siuemasında 
Bugtın matinelerden itiba 

ren senenin en giizel Aık ' 
Dans - Müzik şaheaerleri 

HONOLULU 
F ranıızca s6zlll 

Baş rollerde: 
Eleanor POVVELL 
Robert ~OUNG 

Seanslar : 2 -3.35 -S. 
7,30 - 9,30 ela 
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