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•afla Sevilmez bir bakış 
Vatan-•b. -k- · · t ın ır oşesın ı aş ., .. 

uatünde bırakmıyan kor-
·~nç zelzelenin gazabı ile 
ıır 

Pervaneye döner, adedi 
ıenaz . t sayılamıyan bınlerce 
ı: •ndaşın feryad ve enini 
l 

11!anuı dört bucağında en 
•ıı:n akisler yaparken bazı 
enrinl · · · · ~ · erımızın yıne cızız 

;:t•nılllız ve büyük felaket 
>attnatellıe uğramış bedbaht 
•n ~lldaşlarımız yolunda beş 
ııt llruş verirken ellerinin 
ri~aya tutulmuş hastalar 
fGr~ titrediğini işitiyor ve 

v'oruz. 
ıa J •tandaşına acımı yan in
ii 11 •rın vatanını sevebilece
t•~t ltinı inanır? Ne vakite 
lb' •r Yatan ıevgisi ve ha.. 

•)tt 'da ll .. d 1 ian! yalnız dudak-

•l1tı~ ~olaşan parlak beş OD Zelzelenin tahrip ettiği Erzincan ıehrindeiı bir görünüş 
ile .... ~- de ifade etiilmek iste- ·---------··-- ·---------• ~"ti ? Ankara - Dün gece saat 

ııa~C.~~ bu taş yürekli, kö- S O N D A K İ K A : 21 de ve bueün saat 15 de 

dolayısile bir yard~m heyeti 
ile bir seyyar hastaneyi Tür
kiyeye göndermek istediğini 
bildirmiştir. 

•ı d ı Amasyada iki hafif zelzele 
dtı16 ~ an ı .zenginlerimiz 
ter lltnıyorlar ki, bugün ci- olmuştur. 

P•reı Molotofun Bertin ziyareti Suluova nahiyesinde de sa· 
larııı t•l'hrini yarık toprak- at 16,40 da hafif bir zelzele 

Ankara 4 - lngiliz hü
kumetinin bir hastane gemi
sini hükumetimiz emrine talı· •r•s d ı ıiz vatandaşlarımız t f d 

ten~n il kendileri kadar e r:a ID 8 hissedilmiştir. Yeni lhasar 
•ııad 11 'Ye bugün emı müşfik Paris (Radyo) - Molotofun Berlin ziyaretinden bahse- yoktur. Felaket mıntakaları- sis etmeği teklif ettiği ve 

• ltfk,~~I daha merhametli, den gazeteler diyor ki: na mütemadiyen yiyecek ve 
• ,,. 1 ve muhabbetli Kıztl "Berlin hükumeti Sovyet Rusyanın bugünkü müşkül •a- giyecek maddesi ıönderil· 

hükumetimizin bunu memnu
niyetle kabul ettiği bildiril· 
miştir. bir11 \'ereceği bir çift çor•ba ziyetinden istifade ederek Rusların iktısadi mınatızmasrnı mektedir. 

- in1 taki yorgana muhta~ ele geçirmek istiyecek ve Balkan hüükmetleriyle bazı bita- Giresunun Maden kazasın- § Sovyet Sosya)ist Şura
ları icra meclisi, Türkiye zel· 
ze1e felaketzedelerine on bin 

• ~~ar var. raf devletlere bugün takınmış oldukları tavru hareketi de- da dün iki hafif zelzele da· 
illa 

1 
ayet duygusuz ve kay- ğiştirmeJeri için tehdid ile karıtık bazı ihtarlarda bulunmak ha o) muştur· 

lıt 11~ senginler anlamak fırsatını kaçırmıyacaktır. Rusların bilhassa iktısad işlerini Ankara 
•o~tllıyorlarmi ki bundan Almanların ellerine bırakmak istemiyecekleri şimdiden an- hükumeti, 

Yunanistan dolar yardımda bulunmuştur. 
zelzele felaketi [ Devami 2 inci sahifede ) 

J •e a onların vatanse•erlik 
•ö~thud hamiyet hakkında laşılmıştır. 
lrıiU~~ecekleri .sözlere bütün Paris (Radyo) - Berlinden alınan habeılere göre birçok 
bıekt •cı kahkahalarla gül- mensucat fabrikaları iptidai maddenin . bulunmamasından 
llJıy en başka bir şey yapa- dolayi faaliyetlerini tadil etmişlerdir. 

•caktır? Paris (Radyo)-Göbelsin ilk baharda havadan ve deniz· 
e ._~ SIRRI SANLI den lngiltereye karşı müthit bir hücumda bulunacağına 

ıvıi;sı,.ı-u·~-m-aımmn.-~ l- dair vukubulan beyana tanı alaylı bir surette tahlil eden ga-
... zeteler böyle bir hücumda değişmesine lüzum olmadığını 

D yazmaktadırlar. •• 
ı· ~ llby&SI Londra (Radyo)-Alman propagv anda nazareti Sovyet -

"-lh' bGy(i~re 4. - hanın Kahire ltalyan ihtilafının gittikçe şiddetlendiğini Alman v~ Rus 
Ötıiiın .. elçısi Hac vesilesiyle umumi efkarından gizlememek için büyük gayretlt r ~ arfet-
gid Uzdeki hafta Hicaza mektedir. 

ece kur 
8eYneI :1 ket· ttıı el vaziyetin neza-

"tıkllb hasebiyle bugünlerde 
ir Yiik ulan bu seyahate bil

dir. ehetnıniyet verilmekte-

e.t• lr-11 1 • • • . . 
kra) e çısının Arabıstan 

-.• ded! lbnissuut ile mülikat "ce .... 
_,,, MG I" gı ve bu hör6şmelerin 

'tlü:n.ll~an dünyasının tesa-
~e .

1
11u kuvvetlendirmeğe 

ıı e ol v h ~o •cagı ta min edili-r. 

·~~~diyede 
tıtren kazası 

-. .. 611 akşam Muradiyede iki 
""'fana· ~~ L ız heni çarpışmış 

ou yii d ,. 

İngiltere 
silah 

paradan evvel 
gönderecek 

Paris (Radyo)-lngiltere Finlindiyanın hüriyeti için kah
ramanca çalıştığını görerek paradan evvel bu memlekete 
alelacele silah göndermeğe karar vermiştir. Bu karar Hel
sinkide:::büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

lneilterenin Amerikaya 
bir cemilesi 

Londra (Radyo) - lngiltere hükumeti Amerika ile dos

tane münasebetlerini devam ettirmek için büyük bir hüs
nüniyet göste rerek Almanyadan Amerikaya ihraç edilecek 

eşyanın, bazı maddeler m~stesna serbest bırakacağım bil
dirmiştir. 

. ·-----
Heyetimiz Sofyaya Uğrayacak 

Paris. 4 (Radyo) - Türkiye hariciye genel sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu Paris ve Londradan avdette, Bul

, har hükumetinin talebiyle Sofyada duracaktır. Bazı mahfil
lerde tahmin edildiğine göre bu ziyaret Türk-Bulgar müna
sebetleri üzerinde çok iyi bir tesir yapabilecektir. 

BALKAN KONSEYİ 
Balkan antantı konseyinin reısı sıfatiyle Rumen ha· 

riciye nazırı B. Gafenko 9 şubatta konseyi Belgradda top
lamağa davet etmiştir. Belgrad hükumetinin şimdiye kadar 
bitaraflık siyaseti münasebetiyle Türkiye hakkında ileri 
sürdüğü bazı kayıtlar, İtalyan tesiriyle bertaraf edilmiştir. 
~sz=-~5ıgg;~- --~~ Ef!!.E!!ffi=:=l!!!ı:*1l~~e==a==siii:ıe__ ~· ~--w-~g~~iii;...=iiiii~liiilg~~..;;;~ - -~=-aa 

• 
lngiltere neden Rusya 

ile anlaşamamış ? 
Paris (Radyo)-Londra hükumeti neşredeceği yeni bir 

kitapta 1939 de Moskovadaki lngiliz heyetinin neden sov
yet Rusya ile anlaşamadığını izah edecektir. Bu vereceği 
izahatle Rusyanin anlaşmak için lngiltereden Finlandiya 
ve baltık devletlerini hakimiyeti altında bulundurmasını ve 
orta Avrupada istediği gibi hareket etmek selihiyetini ta
lep ettiğinden bu konuşmaların neticesiz kaldığı ilin edi
lecektir. 

Stalinin yapmak istemediğini 
yaptırmak istiyeceklermiş tr,'ll. z en eAfyon posta 

ıir.,,_1• • ~eceyi Manisada ge
)Glc lflır. Bu milaad•mede 14 
\.ir b.,•Konu hllsara . uğramış, 
\>e ••al ölmüıtür. Şeftrea 

Londra (Radyo) - Harbın başlangıcından beri Boıton 

limanında demirli bulunan "Paula Frederıban adındaki Al- . 
man şilebi Amerikan Bahriye nezaretinin emri ile, Boston 

Paris (Radyo) - Berlin Sovyet Rusyanın Finlandiya 
harbi dolayısiyle düştüğü zorluklardan istifade ederek 
Stalinin şmdiye kadar yanaşmadığı Alman - Rus askeri 
itifakını kabul ettirmek için bazı kararlar ittihaz ettiii 
anla11lmıştır. 

•te · şçı yaralanmışbr. 
li~anına olan borcuna mahsuben alıkonulmuştur. Bu va
purda 250,000 lnriliz liralık petrol bulunduiu anlaşılmıştır. 

Fin Trenleri, çek 
Moderndir .. 

~AZAN:..,. .. 
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Buradaki insanlar okumak· 
ı ;(aten ca• 

tan bıkmıyor ar, . b' 
d • için bıç ır 

sıbntısı olma ıgı Tren• 
Şeyden usanılmıyormuş. . 

son ııs· 
leri çok muntazam, 

s··t-n kompartımanlar 
tem. u u ·ı örtülü 
beyaz yerli keten ı e . t' 

üslenmış ır. 
kanepelerle 5 

1 
rast 

k. ı· insan ara 
Zaten ır ı . b 'keli 

d'"' . ın u pt 
gelinme ıgı ıç ibi terte-
kanepeler sakız g 

mizdir. 
- kıy•••'· insan oturmaga .. 'iti 

"ft oliiugu gı , 
camlar çı e ıl k bir 
kaloriferlerle ısıtılmış ı k 

h . . de seyahat et•e ava ıçın e 
pek boştur. 1enlerin penç -

. . ekpare cam-
relerı genış ve Y kt 
hdır, pırıl pırıl parlama a· 

dırlar. 

ı bu trenlerle seyahat usan 1• b d'A ve haşmet ı 
ederken e 11 

•• ünü 
manzalar karşunnda goz k 
bir dakika dışarıya bak•• .. 

d Çam ormaa-
tan mene emez. . . öl-
1 .. le koyu yeşıl kı.. g . 
arı oy - rit iltı 
cükler birer gümuŞ şe g 

, k 1 çaylar, ae-
uzanan, ıvrı an . bazı 
h. l .. le parlıyor kı ..• 
ır er oy ,.1 . dö-

l dökülen şela erın 
tepe er d .. le ıu 
k-ıdu-ki eri yerl?r e oy 

u k .. ükler 
kabarcıkları ve dop ba . ia en • 
hasıl oluyor kı.. c 
kılmağa doyulmıyor. . 

1 'kı'şer kitiliktır. Kanape er ı k 
Dayanılacak yerlere pamtuk

k yası .. 
tan gayet yumuşa d 

Buka ar 
lar konulmuştur. . bu· 
rahatı insan evi•de bıl.e kat
lamaz. Vagonlann zemın 
}arı brbklı }istik yolluklarla 

örtülmüştyr. 

Elektrikler çok ku-netli 
ve parlakhr. Her ~om~arb: 

d bı'rer küçuk kutiip 
man a 1 • 
hane ve o günün gazete lerı 

dd İstiyen yolcu ar mevcu ur. 
kalkarlar kitap veya gazekte 

ı ı o ur-
1 • yerlerinden a ır ar, 
erı . b ra · yerlerıne ı -lar ve yıne 
kırlar. 

H kanapenin yanında er . 
birer elektrik döğmeıı va~-
dır. lstiyen parmağiyle dö~
meye dokunur, garson ge!ır, 

k h ta ve ıaıre çay, a ve, pas 
111marlarlar. 

Tren memurları hep ka: 
dınc1ır. Kadınlann umu11u 
hayatta oynadıklan mühim 
ve ayni zamanda insanla~• 
dünyayi cennet yapaa ~~ 
rol hakkındaki tetkik1erunW 
ayrıca ve tafsilatlı bir ıurette 
okuyacaksınız. 

(Devallll •mi 
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Şehir haberleri 
~m•• '"**' •••· ,._. .. &•-••us s oı ---•zcı s .. •• 

·SON HABERLER1 Yer Sarsıntıları 
kısa şehir haberlerl 
Ege mıntakasında tütün 

ıatışları çok yavaş devam et
mektedir. Şimdiye kadar 
bütün mıntakada &atılan tü
tin miktarı 18,5 milyon ki
loya baliğ' olmuıtur. 

§ lzmir Parti müfetti~i, İs
tanbul mebusu B~IGalip B.-.h-
tiyar Göker, İatanbuldan 
ıehrimize gelmiştir. 

§Adliye Ye zabıta Ye vila
yetin diğer dairelerinde 939 
ıenesinde yapılan işleri gös
teren birer istatistik hazır
:amaktadır. Bu istatistikler 
ait oldukları Vekilctlere 
röuderileceklerdir. 

§ Mimar Kemaleddin cad-
deıinde 57 · aayılı hurdaYat 
Ye tuhafiye deposu sahibi 
Bay Mehmet Ali Akman, 
düzinesini yüz yirmi kuruşa 
sattığı jilet bıçaklarını yüı 

elli kuruşa satarak ihtikar 
yaptığından ticarçtbanesi, 
vilayet ihtikirla mücadele 
komisyonu karariyle yedi 
gün müddetle kapatılmıştır. 

----Çocuk esirge
me kurumu 
1 - Çocuk bakım evimiz

de 162 basta çocuk mecca· 
aen muayene ve tedavi 
edilmiştir. 

2 - 75 lira kıymetinde 
fiJCCek kumaş Ye elbise 
dağıtılmıştır. 

3-Çocuk yurdunda 15 
leyli çocuğun yemesi, riydi
rilmesi, ve sair bütün ihti
yaçları temin edilmiştir. 

lllllmWllll -111• 

haberleri 
Karşıyaka Fahrettin Paşa 

caddesinde Fettah oğlu Be
kir Pekat, kestane mesele
ıioden Bekir oğlu Azizi ça· 
kı ile sol bacağının kaba
sından hafif surette yarala
dığından yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik mescit so
kağında Hüseyin oğlu kö-
mürcü Ahmet Tokay, sarhoş 
olduğu halde Mehmet oğlu 
40 yaşında Osmanın evine 
taarruz ve sol koltuğu altın
dan ve karısı Hayriyenin de 
sol elinden ve Mehmedinde 
dudağından kendisini de 
bacağından ve yüzünden ha-
fif surette bıcakla yarala
dığından yakalanmıştır. ----Ucuz pamuk 

Her şeyin pahallandığı bir 
sırada hamiyetli ve insafh 
bir ticaret evimize her yerde 
değeri artan pamuk mahsu-
lünü perakende ve toptan 
olarak otuz kuruş fiyatla 
ıatmakta devam ettiğini 

memnuniyet ve iftiharla ha
ber aldık. Bu pamuk depo-
sunun adresi şudur: 

Büyük Leblebici hanında 
21 numarada .................................................... 

ELHAMRA 
Si lemasında 

Bugün beya.z perdenin çakır 
gözlü, g ... ler yüzlü yıldızı 

Gryl Cooper'in 
Bu sene yegine olarak göre

ceğiniz büynk filmi 

Kovboy Aşkı 
Fransızca sözlü 

Seanslar 2 -3,30 -7,30 -9,30da 

~,._ •• ı n sa ı =•-•:acı-L••>LW__.,, __ •• _ _..._J 
Felaketzede Mühim Radyo Haberleri 
iane listesi 

o 

Korsini mieueıeai 
Ali Adil Fidan Ye er
takları 
Belir kereste fabrikası 
işçileri 

Ramazan Dal 
Şerif Riza halefleri 
Halil ibrahim 
Muiz N. Benmayor 
Alber ,, ,, 
Yahya İve Aa•et Pa
ıtarbaşı 

İbrahim Çakıroila 
Cumaoyası balkı 

Yağ Sanayi T. A. Ş. 
Nesim Danon ve Refail 
Gümrütt K. M. Salih 
Zahire borsası simsar-

Lira ........ 
250 

100 

10 
25 

500 
5 

15 
ıs 

25 
50 

241 
100 
100 
10 

lrbaa (Hususi) - Sılılıat Vekili B. :i ulôsi Alataş din 
Samsun yola ile şehrimize geldi. Yardı• faaliyetine nezaret 
ederek lhım gelen eirektifleri •er.tiler. Builin Lidik tari
kiyle Sivaıa dönecektir. 

Şebinkarahisar - Kar hrtıaası 24 saattaaberi devam 
etmektedir. Kardan yollar kapandı. Bazı yerlerde karın 
yüksekliği bir metroyu bulmuşt•r. Vahşi hayvanlar köyler
deki ağıllara hicüm etmişlerdir. 

Loudra (Radyo) - Erzincan felaketzedelerine ... verilecek 
ilaç bedeli olarak lngiliz Kızılbaçı Kı:ıılaya 1000 lira gön
dermiştir. 

Ankara (Radyo) - Konsoloslarımız Yasıtasiyle hariçten 
yapılan teberrüün miktarı 30 bin Türk lirasını bulmuştur. 

Ankara (Radyo) - Sakarya s•ları dündenberi 10 santim 
düşmuştür. Bu Taziyet karşısmda Adapazarı su tehlikesin
den kurtulmuş buluomakadır. 

Londra (Radyo) - Sovyet tebliği: mtihim bir şey oma
mışhr. Helsinkiden bildirildiğine göre karayel herzahında 
Sovyet topçularının faaliyeti görftlmüı ve bir ·piyade tabu
ru püskürtülmüştür. 

Dün akşama kadar bütün gün müsademeler devam et
miş ve bir Rus piyade bölüğtı imha ... edilmiştir. 
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Yer sarsnıtılarında pek 8 kaydederler. Yer ausıntJla• 
dikkate değer bir sirayet rının topraktaki tlerinliii d• 
slırati 1886 da Charlestoa hesap edil•ittir. 1ıt• ltir 
zelzelesiade kaydedilmiştir. kaç rakkam : 
Bu zelzele saniyede hcı bha 1857 Calabra zelzeleıiadı 
metred CD büyük bir sÜratle 11 kilometre 1 derinlik, 116, 
yayılmıştır. Fakat bu sürat Cachar zelzelesinde 48 kile· 
pek istisnaidir. Deniz yakı- metre, 1872 Almanya zelıe-
nında veya denizde, yer sar• lesinde 18 kilometre derinli• 
sıntıları müthiş su istililarına tesbit olunmuıtar. 
meydan verir. İki ayn ne•İ Mahalli bir çökünt&dea 
toprağın bir!eştiği noktala- •eya volkanik bir laebepte• 
sın sarsıntılara karşı daha ileri gelmiyen zelzeleleri• 
az mukavim olduğunu ve bu amili hakkında bir~ok ••• 
gibi yerlerde zelzelenin tah- zariyeler ileri sürülmliftlr. 
rip kuvvetinin arttığını da 
ilave edelim. Bunlar arasında en siyade 

Zelzele sismograf denilen kabule IJ&yan g6r6leni arı 
aletler vasıtasiyle pek büyük kabuğunun gerilme •• btl· 
bir sıhhatle tesbit olunur. zülmesinden miltevellit ini 
Hatta microsismograf deni- yarıklann. bunda Amil oldu-
len dalaa hassas Aletler en ğu iddiasıdır. 
hafif yer ürpermelerini bile S O N 

ları 305 
C.H.P. Ali Reis ocağı 
T. 13 

Denizde ufak müsademeler olmuş ve iki Sovyet tayya· 
reai dlşürülmüştür. 

Fin yaralılarını taşıyan bir tren iki defa ıovyet tayyare
leri tarafından bombalanmıştır. 

Zelzeleye dair~ Milletler 
B. Zehra Baykal 25;. 

Paris (Radyo) - Fransız laük9meti cinevre kararı muci
bince Finlandiyaya yardım etmeie karar vermiştir. Bu yar· 
dım yakında başlıyacaktar. 

son malumat Cemiyetinde 
İzmir suları T. A. Ş. 100 -oo-
Güzelyah Susta F. İş.. 25 
N. Tariha damatlı J. 
Memeıc 

-Bat tarafı birinci sayfada-

Tahsin Esmer 
Bahri •o T edik Nazlı 
Amerikan T a b a k o 
xumpani . 
Sun, at ekul• airt. Ye 
Memurları 
u,ak YC Söke oteli 
ıabibi 

s 
lf) 
so 

1000 

75 

Stokholm (Radyo) - Finlindiyaya lsveç lıüktımetinden 
20 doktor ve 110 bastabakıcı istemiştir. Bunlar yakında 
Helıinkiye gideceklerdir. 

Adana (Hususi) - Ceyhan nehri beş metre yükselmiıtir. 
Paris (Radyo) - Dün öile listü Fransız avcı tayyareleri 

3 Atman tayyaresini düşürmtişlerdir. 

lrzincan - Bugün muh
telif ekipler binalar altından 
cesedlerin çıkarılma ameli
yesine iştirak etti. Akşama 
kadar yüzden fazla cesed 
çıkarıldı. Şehirde bir taaffün 
d11yulmaktadır. 

Ankara - Erzincan hal
kınıa cenup viliyetlerimize 
nakline devam edilmektedir. Ahmet Etem 811ldaah 

oilu 
İzmir mlzcıi 111em•r
ları 

50 

Londra (Radyo) - Son bir hafta zarfında 20800 tou 
kaçak eşya yakalanmıı ve bu mallarıa Almanyaya ~ait oldu
i11 tahmin edilmektedir. Fransızlaraa abluka neticesinde 
11 iemi tevkif etmiıler ve 27 bin ton eşya •üıadere et-• 
mişlerdir. 

lngiliz Ye Fransız I..arp gemilerini• tuttukları efYa yeldi· 
u.u 150 bin tondan fazladır, 

Zelzelenin yUrekler par
çalayan ı...feclatlarından : 

Durm111 Yaşar 
Ômer Hanafani 
Avram Hayim ve Bau· 

17 
25 
5 

btanbul - l•ralıdan evvelce Erzincan laapiıhanesine 

yamin 20 
20 

gönderilmiş ve elli kadar mahkum, Erzincan hapishanesinin 
yıkılması üzerine sokaklara dağılarak iki bin kişinin kur
tulmasana yardım ettiklerinden, kalan mahk6mftmiyet müd-

C. Behreot detlerinin affı Büyük Millet Meclisinden istenecektir. 
C.H.P. Mirali ocağının 
topladığı 14 

Vilay~tin teberr~ 0:-ikdarı 80 bin ton 
85,000 hraya geçmıştır. 

-::-- hurda demir 
Tekaut Maaşı ingilterede hariçten gele-

BAGLAN AN DAHiLiYE cek demirleri azaltmak için 
MEMURLARI iki ay evvel hurda demir 

Oahiliy~ Vekaleti birinci- toplanması için bir iane açıl-
kinun ayı içinde, 8 dahihye mıştı. Şimdiye kadar 80 bin 
mütekaidine 12 dahiliye ök- ton hurda demir ve çelik 
söz ve yetine ait maaş mu- toplanmıştır. Bu miktar de-
amelelerini ikmal Ye bunlara mir on iki yük vapurun ha-
maaş bağlamıştır. mulesine muadil bulunduğun-

. dan bu kadar vapur başka 
Sine. maddeler taşımakta serbest Tayyare 

masında 
Telefon 

3646 
Bugün Şarkın ve Arap diy'a· 

yarının yegane ses kralı 
"Aşkın Gözyaşları,, Ye 61 Ya· 
şasın Aşk., filimlerinin nnu

tulmaz sanatkarı 
ABDÜL VEHAB'ın Aşk.. He

yecan ve lıicran dolu 

Beyaz Gül 
Türkçe sözlü ve Arapça şa.kılı 
Ayrıca : EKLER jurnal son 

dünya hadisatı 
Oyun saatleri hergün :2 -4,30 
7,30-9,30da Pazar günüll,30 

- 2-4,30 - 7 ve 9,30 da 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haatanui 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelelttrilt tetlaoi• 

yapılır ıkinci 8eıter So 
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kalmıştır. 
Hurda demir toplanırken 

garip eşyaya da~ tesadüf e
dilmiştir. 

Bir bahçede tekerlekleri 
çıkarılmış bir lokomatif ve 
geçen harbi umumide Al
manlardan alınarak hususi 
evlerde batırr olarak muha
faza edilen birçok top bu
lunmuştur. Şimdiye kadar 
toplanan eski .flit tulumba
ları altmış bini geçmiştir. 

Binlerce köhne otomobil 
de huada demir olarak iane 
edilmiştir. 

Bayanlara 
Müjde 

Modaya muvafık en lüks 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 
Birinci beyler sokak' kadın 

erkek Asım terzib.anesi 

1 I.inci teşrinde 
GUnef "tutulacak 

Yeni senenin siyasi ve as· 
keri cihetten birçok fevkala-
delikler göstereceği muhak • 
tır. Fakat ilmi heyet nokta· 
sından da mühim hadiseler 
olacaktır. Bunlardan biri 
Zuhre (Venüs) seyyaresiniu 
31 tummuzda Kamere sen 
derece yakın geleceğidir . 

Diğer hadiseye gelince 1 
teşrinevvelde güneş tamamen 
tutulacaktır. Bu hadise Ümid 
burnunun 200 mil şimalinde 
gorülecektir. Küsufu külli 
tam dört dakika devam ede
cektir. 

lngilterede 200 senedenbe
ri ancak bir defa küsufu kül

li olmuştu. 1927 senesinde 
görülen bu_hidise ancak 22 
saniye devam etmişti. Yeni 
küsufu külliyi fennen tesbit 
için Cenubi Afrikaya ve Bre
zilyaya şimdiden birçok fen· 
ni heyetler yola çıkmıştır. 

Mantoluk, rop
luk erkek, ka
dın muşamma· 
ları baylar için 
palto, pardesü 
lbrahlm Ka

, rakafla,bulu-
nur~odunparıl12 

Erıincanın inşa tarzı fa· 
cianın bu kadar şumullü ol
masına sebep olmuştur. 

Kerpiç dışarları birbirine 
bağliyan kalaslar yığını ilk 
sarsıntıda çökmüş ve altın
dakileri öldürmiiştür. İstas
yon binası sağlam beton ol
duğu için kurtulmuştur. Kış
la tek katlı ve tavanı tama
miyle ahşap olduğu için bir 
şey olmamıştır. 

Erzincanda oturulacak tek 
bir bina kalmamıştır. Şehir 
düm düz bir hal almıştır. 

Erzincan şehrinde ölü mik· 
tarının nüfusun yüzde dok
sanı kadar olduğu tahmin 
ederim, Ölenleri değil, sağ 
kalanları saymak lazımdır. 

Zabitler arasında kı~lada 
nöbette olanlar kurtuldular. 
Evlerinde olanların büyük 
bir kısmı öldü. Telgrafhane· 
de yangın çıkmıştı. Hiç kim
senin söndürmek hatırına 
bile gelmemiştir. 

Erzincan asliye hakimi B. 
Hasan Macid töylc anlatı-
yor: 

"- Beni, karımı, çocuk-
larımı kurtaran Ezircan mab· 
pusları dır . 

Baybutlu .. Nazım, bize fe
laketin en hazinlerinden bi
rini anlattı: 

" - Yeni terhis olunan 
kırk kadar hemşehri Bay· 
burta göndermek üzere o 
gece Erzincanda bir handa 
kalmışlar ve han kifi gelme 
diği için kahvede yatmışlar. 
Gece saat ikiye kadar hepsi 
de, köyteriodeki sevğililerin 
rüyalarını gören bu kırk 
aslandan bn gün hayatta ka
lan bir tek yaralı Nazımdır. 

Tensikat 

Harbin sebeh olduğu ik
tisadi sıkıntı ,. her tarafta ta• 
sarruf yapılmasına •ecltari· 
yet hasıl etmiştir.~18• au11-
ret,,,,Milletler Cemiyeti ıibl 

• gayet .. zengin bir mllesaeseai• 
idaresine de dokunmuıt•r· 
Milletler Cemiyeti u•um1 
katipliğinde mlstalldem me
murlardan yliı: kırk kiıiye, 
yılbaıındaa .itibar•• acıt• 
çıkarılmıı elacakları laaltet 
•erilmiotir. Kalan ••m11rla• 
rıa 111aaş]arı da yftlde yir•İ 
niıbetinde kesilmiıtır. 

Bu ıidiıle Milletler eemi• 
yeti kalemlerinde pek ., 
memur kalacaktır. --Bravo 
Enstitülülere 

Cumhuriyet kız enstittıal 
ve akşam sanat:•okulu fela
ketzede kardeşler için teber• 
rü edilecek kumaı ve ıair•
nin dikişini kabul etmiş •• 
yılbaşı tatili kaldırmıttır. Bıı 
çok asil ve ul'fi taabbüd, elif 
mektep müdür Ye muallim" 
lerinin işe başlaması ile fili 
şekilde kendisini göstcrmit" 

tir. 

Yılbaşı Şerefine 

Rültürpark 
Sineması Ie~ef;'ı 

Bugün 2 filim takdim ediyot 
t - Kumarbaz 
Fransanın namdar artiıtletİ 

VIVIANE ROMANCE ve 
PIERRE BLANCHAR 

Taarafından temsil edihnif 
ailevi, içtimai ve alılikl bli' 
yük filim. 

2 - Şenhaydud 
Heyecanlı b6yük serflıett 

filimi. 
Ayrıca Metro Jornal •' 

renkli Miki. 

- Basmayın, basmayıl9' 
Ayaklarınız altında in•'
var. Allah rizası için kurt'' 
rın t 

Milli piyan~o Biletlennizi SAADET 1'i~!inden alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karıısı No.864H. Tabaia Oader Telefon 8497 

Enkaz altından sesler ge• 
liyor: 

Bu başka türlü feryadclt' 
Öl6mün içinden yüksel.
ve insanı kendi i~ine çeki 
bir feryad .• 


