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1 
Şehir dümdüz harabe halinde 
Erzincandaki ölü ve yaralı miktarı çok fazla 
-~~-lzele fe!ake!i j Yalnız Zaradaki 
onunde vazıfemız ölü mık tarı: 1500 

Yazan: ASIM US 
Zelzele feli.keti kar~ısrnda ıstı. 

~abımız büyük ve derindir. Erzin· 
litn merkez olmak üzere Anado. 
Unıuzun mühim bir kısmını tah· 
~ip -.ıen fa • .. ' • 'dd •· ~ c.ıaıun vus ati ve §l e-
'l "•mdiye '---'- ""rülm' • b" ~ ~ IUUlar go emt§ ır 

erecede olduğu son haberlerden 
'cttlaşılıyor. Birkaç büyiik vilaye. 
ti içerisine aran geni§ bir mınta. 
~a halkrndan binl~ce nüfus yok 

Sağ kalanlar civar vil8.· 
yetlere naklolunacak 
Dahiliye ve Sıhhat Vekilleri 

Erzincan yolunda 

RA DENiZ 

.. ,. 
• 

0!duktan başka hayattakiler de 
~ koı kuırç bir Japn c;JııHlrllce 
toğuklan içinde aç ve çıplak bir 
h"Je gelmit bulunuyor. Yalnız 
~raaı bile yürekleri parçala• 

Erzincana birçok 
~~~~~~~~~-~--~~ 

lıların hayatlarının korunma· 
sı işi üzerinde en ~cil ve zaruri 

Ztilzc~ f el4'Utlne u!Jrayan geliirlmimlzi göstermı harita 

sıhhi imdat. 
heyetleri gitti 

tedbirlerin alrnmnsınr bildir- zayiatı ve hahrat miktarını "Ancak bu mnlQmatm istihsal lanların ihtfyaçlarrnın temini 

~an bu feli.ketzedeler bizim kar. 
dim . ., sordu. ve işarr, bUtUn kuvvet ve vesa- ne, yaralıların tedavisiyle a· 

eşlerimiz ve çocuklanmızdır. 
Vekil, valilerden can, mal .Vekil bu tamiminde dedi ki: itinizin sarsrntıdan muztarip o- (Deooms 5 incilM) 

Zelzele felaketinin kalplerimize 
\>erdiği ıstırabı ifade için söz bu
lıı.nuyoruz. Yegane teseJJi noktası 
cumhuriyet hükiımetin.in felaket
~eddcl"'İn acılarım hafifJetmek ü.. 
~ere acil tedbirler alını§ olması. 
~ır. 

Bu acil tedbirler ile aç ve çıp
ı k kalan yiiz binlerce yurtta§• 
~mızın hayatlan muvakkat au
ette korunacaktır; hu suretle 
emleketin her tarafından gele
k yardımlann felaket mrntaka.. 

l{ııysel'i, 28 (Sureti nıahsu
sada Eı•zincana giden Ankara 
muhabirimizden) - Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak He Sıhhiye 
Vekili IIulıisi Alataş bu sabah 
9,40 ta Ankaradan kalkan 
trenle feH\ket mıntakasrna ha
reket ettiler. Benim de bulun
duğum bu trenle Erzincanda. 
akrabaları ile ana ve babaları
nın imdadına koşan yilzlcrce 
yolcu gitmektedir. 

' .. 
tna yetişmesine imkan hasıl ola. 

tır. Zelzeleden sağ kalanlar 
cığuğa ve h<?stalıklara kM"~ı rrnı· 
ilfaza edilecektir. 

Dahiliye Vekili Fail{ öztrak
Ia trende görilştü m, dedi ki: 

- Sarsıntı olan mahal vali· 
lerine bir telgraf çektim. Zel
zeleden kurtulanların ye yara· 

Zcl::c7caeıı Tıasara vfjra.yan iki ŞP.hir: A mn.~y~mn 1111ııımi qörllnii.Jil va Orduda belediye par1.-ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cunıhurreisimiz ismet lnönü 
rzi~can vilayetine çektiği tel 
l"af de bütün Türk miUetinin ıs
. abınr ifade ettikten sonra §Öyle 
'Yor: 

~~~;;....----------------, Yardım komitesini'l 
millete heganna nesi I . "Halkın ıstırabını teakin için 

•lhassa manevi ahvalde sükunet 
. afaza edilmelidir. Milletimi-
1tı Erzincan ile candan alakadar 
duğu halkça bilinmelidir." 

M~lli Şefin bu çok yerinde olan 
"3İyelerine İptida Ankara rad. 

?su _imtisal etti. Memleketin ge. 
f bır sahasmcla yüz binlerce 

taşlar en amansız acılar için-
i!) kıvranırken Türk milJetinin 
!1 ve rahat saz havalan dinleye. / 
1Yeceğini gösterdi. Ankara rad-

()sunun bütün medeniyet alemi 
l'şısrn~a gösterdiği bu hassasi

jt sa~ece bir gösteri§ten ibaret 
llıadigı anlaşılacaktır. 

1• 1940 senesine girerken herke_ 
•1~_ y:lbaşı eğlencelerine sarfede
~~leri paralat""ı rniUi yardım te§· 
ıqlatıarı vasıtasiyle felaket mın. 
~ itasına gönderecekleri görüle
~ktir. 

üniveı site ve yüksek tahsil 
gençliğinin karar ve Oilekieri 

Gençler, milli komitenin 
emrinde bilfiil çalışmıya 

amade olduklannı bildirdiler 
. . ve YUksek Tahsll Gençliği namrna kalabalık 

ünıvcrsıte tbaamıza gelerek altı madde 
bir talebe heyeti diln _gece ma 

0 
dileklerinin efkftrı umumi. 

halinde tesbit ettlkl~rı kdiatar v Gençlerin karar ve dilekleri 
yeye bildirilmesini ıste er. 

şunlardır: . k k Tahsil Gençliği felAketzeQe-
1 - üniversite ve Yü se : b 

. ?.f'llt Yardım Komitesinin tartıp edeceği er 
lere yardım !çın 1 d d"r (Enkaz kaldırmak, yeni 
yerde bilfiil çalışmaya !ma e 1 · 

inşaatta çalışmak gibi. .. ) l · (Sinema tı~·atro bar ga· 
2 t t b 1 ğıence yer erı • ,, • • 

- s an u e ., t bir haftalrk kArlarmı fe-
zino vesaire) asgarl Uç gtln cı.zam 
l~ketzedelere tahsis etmeliydirl.b 

1 
tertibinin k!rr fel!ketze· 

3 - Milli Piyangonun I aş 
~ llnutımyalon ki bir milletin delere teberru edilmelidir. . . eleri nis-
~ Yüklüğü yalnız nüfus ifade e.. 4 _ Bllilmum ticaret muesseselerının s~rmay 
~!!milyonların çokluğu ile değil_ betinde biı• mebHlğr Acilen Kızılaya. vermelerı. 

1 
d n 

'"; asıl büyüklük büyük buhran. 5 - Askert ve sivil biıttmum memurların 1?"aaş arın a _ 
~ ~arşı~mda &0ğuk kanhlrk ile, muayyen bir meblAğm kesilerek yardım beklıyen yurttaş 
· ~IJı felaketlere mukavemet kn-ı ıara tahsisi. 1lıYeti ile ölçiilür. Türk milleti 6 _ Posta idaresince kararlaştırılacak bir kıymette 
~ tarihinb her den-eıinde bü. (FelAketzedelere Yardım) pullarının bir ay mllddet1e 
lildüi:-ünü isbat etmi~tir. kullanılması. ,1 

ASIM US \.------------~----

"Milli komitenin etrafına toplanı
nız. Vatandaşlık vazifesini yapınız' . ., 

Ankara, 28 (A.A.) - Milli 

vardım Komitesi beyannamesi: Fı.n/ı'/er Rus/ardan 
Misli bu memlekette hatırlan-

;:rı~!;a:elz~~~ krs~:!; 5000 esı"r aldı 
yapmıştır. Erzincanda yı:kılmadrk 
bina kalmamıştır. Şehir dümdüz 
bir harabe halini almıştır. Diğer 
bazı vilayet ve kaza merkezleri
miz ve köylerimiz dahi Metten 
derece derece mütecseir olmuı
tur. 

Yazısı 
5 ncide 

En fecii bu afetin birçok va
tandaş hayatına mal olınaai:hr. 
can kaybının ve yaralı sayamın 
hakikt mil.."tarını henüz bilıniyo. 
ruz. Bu dilik.ada cümlenizi fe~
ket kurbanlarının hatıralarım an
maia, d\.ıl, öksüz ve yuvasız kaL 

( Devami 5 focide) 

, 
Bir iki güne kadar 

1940 
Vakılın Cep Almanağı 

MUvezziinızden ıstemeya unutmaymız 
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ıw j işaretler ı I 
1alkevleri ve n1illi 

munevverlik 
Bbtm için bAUı:evl gerçek· 

#.R balkın evidir. Öyle bir ev, 
ı.ı ona fikrlıı, "e sanatın ha.n.
ı.-ını teneftils ettlrecc"9 mek
tep dışıudA ,·atanda.,<U& mJIJi 
münevver olmak imkA.nını 

''erecektir. 

Karadenizde 
şiddetli karavel 

Mssuliyeli kimseye 
yDkıenemiyen 

telAket 
Yazan: Hikmet Münir 

M emleketln refah ve emniye. 
tinden aldığı zevk ve ana

nevi nikbinliği ile evlerinde. al. 
1etertnin mcak muhiU l(lnde fe. 
rab fahur yapmakta olan ytız.. 
\erce valandaşnnız1, bugün 
--eebebl itham edilem!yen- arJ 
bir felAket yüznnden kaybetm1S 
bulunuvoruz.. Aman!!lız b r ~l. 
ı.ele hanumanlar 5{ındUrdü; ırl • 
da4}anmızm <'.anma kıy::IJ 

MllU mllnenrer diprum. 
Çtiııka bu nokta ftserlnde urar
la dlllm.&ıDu JAmndır. J[flltllr 
tarlbhnlzln seyri bize mtbıev
verln macerasını nakleder. 

Orta zam.an tarihimiz olsun, 
Tanzhnattan sonraki c;ağmıız
rJa olsun münevver bizim lc;ln 
kökil halkta olımyan bir ~ 
lük tesirini yapmıştır. Banan 
"Cbeblnl izah kolaydır. İmpa
ratorluk yalnız siyasi değil a,.
nt zamanda SOS> al bir te.şek· 
küldü. A"am ve havvas farkı· 
nı bfttün şiddetiyle <levaın et~ 
Urlyordu. Zaten onun bünyesi 
hö;rle bir tefekkülün neticesi 
lrli. Emplr demnde mDll bir 
mflllener tabAk•ya sahip ol
mamıza lmkAn yoktu. O felse
fesini lAkolAstlkten, mficerret 
flldrlerla kudreünden alı)"or 

du, )18pbhu mll1et ve halli: 
ona söre bir klJ'met Ha.de et
mezdi. Onun ideal Alemi an· 
r.ak birtakım mücerret ali mef
humlara brm&DJDAktan iba· 
Tettl. 

Tudnwt ba nıht.a bö7ftk 
hlr tebed4tll ,.apmadr. Onun 
nrilnenerl de )'ine milCflrret 
mefhumlar arkasmda idi. )ffi· 
le& dediği zaman bile mflcerret 
m&nalar aalıyoND. Hfiphem, 
hlc; bli' uman reel bir kıymet 
ifade cıtm17cn maba17el bir 
"Oınnanh milleti,, onun tef ek· 
kilr tanmA btr misaldir. 

Emptr slhnl7etlııtn de.aan 
olan Oeuıanlı Tanzimat mü· 
n8"VerJJil de daha evvelki mü
nenerllk gibi halktan mak.tı. 
Rönesans de'\-rlndenberl Avnı
pada münevver halk denen 
&Pcm meyvasıdır. l\Wlet ol· 
nıak mazhariyetine eren cemi· 
~·etlerde mtınevver 7a kiltlenln 
nıhllllll bir esans gibi aksettl-
1 lr 7ah11t balkm dilekle~ ar
z~ hakikat haline koyar. 

Blrlıad slmrede Alimler, 
mütefekkirler, -.natUrlar, i
kinci dmrede 7arınm m•mar
lan olan dehalar pr tutar. 

Balbakl bbde milnevverle 
halk a,n. apı l.ld mahUik ba· 
Unde kalmıştır. Halk bir~ 
tır. .Hflllener atacm dalları
na konmq kendi ballnce öten, 
netelenen. apcm meJVasi7le 
geçinen k1lflar gibidir. Bu &J· 
rıiıtı kll&ar tarlblmlzln bir 
Dl"Dreti olarak kabule mecbu· 
ruz. 

Tiirk lnJallbmm entellektü
•l karakt.ert mfbıenerl baUnn 
bir t1evamı "e omm knvetle-
1'bıl tahakkuk sahMiına koyan 
lnsu 7apmaktır. 

Bu noktadan balkevlerl ta
ıthlmlwde eŞ8iJI bir mt..ronu Ua 
edeceklerdir. 

Bütün gemilere limanlara sığınmalan bildirildi 
De"Ylet Meteoroloji iataayonu dlln liman relslllğlne Kara-

lstanbullular 
Fela~etzedele re 

Satye yolsuzluğu davası deni.ide "ddetll bir kara,.el çıkacağını blldlrmtoUr. Fırtınanın 
• bu gece başlaması tbtlmallne karşı bUtUıı lfml\Dl&ra ma16mat 

devam edıyor verilmiş, seferde bulunan vapurlara da. en :>·akın Umanlara 

H d 
·ı •• sığınmaları bildirilmiştir. a eme 1 e ~ 00· DUn öğleden sonra Doğazdan Kara.denize çıkacak bUtıln 

Satye biııaaı yolsuzluğu dava. 
sına dün de birinci ağır ceza 
mahkemeeinde devam edilmif, 
şahitler dbılenllmlştir. 

d 
·ı 4000 ·ı gemlter de BUyUkdcrode ye Kavak önlerinde alıkonulmuştur. 

erı en ıra Alınan bu tedbirlerle fırtınanın kazasız olarak atlatıtacnğı 
Umlt edilmektedir. d k yar ıma oşuyor 

Milli reasUrans odacılarmdan 
Abdullah mahkemede şu ifade. 
y1 vermiştir: 

"- Bir gUn Malik Kevkep 
beni çağırarak Refi Baya.nn e. 
vine gitmemi, bana bir zarf ve. 
reccğini söyledl Akşam üzeri 
Refi Bayarın ErenköyUndeki 
köşkilıle gittim. Zarfı alarak ge., 
tirdim. 

Ertesi sabab Malik Eevkep 
beni çağrra.rak sordu. Kai)ıla.rı 
kapattıktan sonra zarfı aldı. 
Zarfta Re.fi Bayarm ismi matbu 
ıdi. 
"- Aman bu olmaz. Ba.nn 

ant.etaız bir zarf ı.-er~ dedi ve 
zarfı aldıktan ı!Onra kapıya bak. 
mamı söyledi. Bu ınrada zarfta. 
ne varsa öteki ıarf a koymuş ve 
kapatml§t:J. 

.. _ Bunu doğruca Atıf Ödü. 
ınn yazıhanealne götür. Ortağı 
avukat Ekreme ver .•• dedi. 

GöUlrdllm. Ekremin yanında. 
bir de misafiri vardı. 2'.a.rf ı be. 
nim yanımda açtı. İçinden sekiz 
tane be@er yüz liralık çıktı, ba. 
na da saydırdıktan sonra: 

- Haydi git, dedi. Bildikle. 
rim bunlardır.,, 

Bunun U7.erino maznun r\.Cfi 
Bayar kalltt.t. Btr zarf ~ 
rek. ~hide V<?rdiği Wfm böyle 
olup olmadlğmı ~ordu. Şabıt 
aynı olduğwıu söyledikten son.. 
ra Refi Bayar şunları anlattı: 

" - Benim hademe ile yolladı. 
ğmı para 400 Ura idi. Yusuf ZL 
ya ile arkadaelan t.evklf edil
diği glln Malik Kevkep istet. 
miştl. O gilnlerde dört bin Ura 
verecek vaziyette değildim.,. 

Bir lki p.hit daha dinlendik.. 
ten sonra duruşma diğer şahiL 
lelin çağınlması için 15 kinu. 
nuaanl aaat on bqe bırakıldı. 

Lokantacllar zam 
istiyor 

.latanbul lokantacılan yeniden 
belediyeye mllracaat ederek ~e. 
mek ftyatlarma zam tstcmeğe 
karar verm~lerdlr. 

Lokantacılar gıda maddeleri. 
nln ı?i1n geçtikc-,e pahah!anma.. 
smdan şikfiyctGidlrter. 

MalQm olduğu üzere beledıye 
ağustos aymda yemek fiyatla. 
nnda ytlzde 10 tenzilat yapmış. 
ttr. Lokantacılar cylftlden itL 
haren zahire fiyatlarının artma.. 
ğa ba.sladığmı. bugUn b!r çok 
maddelerin yil.ade elli pahalılan. 
dığını ileri sürerek tarifelerinin 
yeniden tetkik ve tanzimini ls. 
tiyeceklerdir. 

ihtikara karşı alınan tedbirler 
Yavaş yavaş müsbet neticelerını 

gösfermeğe başladı 
thtikAra karşı almruı tedbir . 

lerin ilk tesiri deri fiyattan U. 
zerinde görlilmektedir. Sıitır de. 
rilerf geçen hafta 95 kuruşken 
75 kuruşa dUşmUştilr. Hariçten 
mal stetirmek lUıere akrid.itü a.. 
çılması bu yolda çok mUeeelr ol. 
muştur. Ellerindeki derileri sak. 
layan tnccarıa.r hariçten mal 
geleceğini görünce bunl&n piya.. 
saya ~karmağa ba.şlamJf}ardır. 
Bu 8ebeple birdenbire bollaşan 
mallar ucuzlamıştır. 

GIDA MADDELERi 
DÜŞÜYOR 

Bu arada ~ıda maddelerlnln 
bazılarında da fiyat dllşmelert 
kaydolunmuştur. Pirinç fiyat • 
lan 3-4 kuruş araamda ucuz. 
lamışt.Jr. Bunun aebebl hariçten 
mal etmeie bqlamasıdır. 

Difer taraftan memleketimi. 
ze tıbbi eca ~etirtmek Uzere 
teşebbilslcre geçilmittlr. Met • 
bur ~liz f abrlkası Emrıeryal 
Hemkal'in şehrimizdeki mümes.. 
sili dün mmtaka ticaret mlldll. 
rllııll ziyaret etmlt, memleketi. 
miztn fhtlvacı olan hOtUn tıbbi 
er.za ''e illçlan getirmei~ ha. 
~tr old~nu bildtrmiftir. Harp 
dolavmfle Almanyadan geleml • 
ven bir ~k mllstah.za.rat ta f n 
giltereden getirilebil.~ktlr. • 

Aynca yumurta ihracat.çılan 
araamda kurulacak fhracat bir. 
liği nizamnamesi vekllet tllra. 
fmdan tasdik edilerek dün ali.. 
kadarlara ~önderilmiştir. 
~ blr toı>Wıtı yapılarak 

birli~in idare heyeti Rçflecek. 
tir. 

Bakırkögde bir 
otobüs kazası oldu 

Bir çocukla bir kadın ağır, di ~er 
yolcular hafif yarah 

Diln l&bah Bakırköy clvarm.. 
da, hatif ~eçiftirilen bir otobi1s 
kazau olmuetur. 

Şoför Mehmedlıı idareetnde 
ve şehirle LWeburgaz araamda 
işleyen otoblls içinde on bee 
mllştcri oldufu halde dün aa. 
bah BakırköyU geçtikten llODI'& 

havanın yalıe1ı o1muJ ve oto. 
bUsUıı de normal atıratten fazla 
gitmesi yUzl1nden yandaki hen. 
değe devrllmift.ir. 

Camlan kınla.ıı ve hurdaya 
dönen otobüs müşterilerinden 
ufak bir ~ocukla bir kadm ağır 
surette yaralanmlfflar, hemen 
Bakırköy hastanesine kaldınL 
mıjlardır. 

Otobüste bulunanlann hemen 

hepai hafif birer yara almıe
lardır. Şoför yakalanmlfbr. Tab.. 
Jdkata mtlc:ldelumuml muaviııl~ 
rinden Cevat ÖZpay elkoymWJ, 
bir milhendiale beraber vaka ye.. 
rlne giderek keşifte bulunmuş. 
tur. 

Bir hakaret davuı 
Taa cueteal l&hibi M. Zekeri. 

ya Sertel tarafmdaıı Y enl Sabab 
cueteai nqriyat mOdUril Madt 
ile aabibi Cemalettin Saracotlu 
aleyhine. Tevfiılc Fikret anketi 
müııuebetiyle açdan neıren ha· 
karet davasına dnn de altmeı aa.. 
liye ccz.a mahkemesinde devam e
ıdila:iştir. 

1 KISA HABERLER 1 
Şehirde: 1 Memlekette: 

Evvelki gece saat 1,50 ile be~ 
araaında Erzincan, GOmüfh4ne, 
Amasra, Tokat, Sivas. Samsun, 
Ordu ve havalisinde vulcua eclen 
zelzele felaketi bUtUıı memleket· 
te " bütlln yurtt.qlann kalbind~ 
nihayetsiz elem ve retırapla yeret 
mi• bulunuyor. Birçok okuyucu. 
larmıız sarsıntıya dair ff!rek te
lefonla, gerekse biuat idareha· 
nemize kadar gelerek biaden ma 
lCımat istediler. onlara verdilimiz 
cevapta bir taraftan fcl!ketin acı 
bilinçosunu bildirmekle beraber 
bir taraftan ltınlay ve dlter te
tekküllerin ve bütün vatandafla 
rrn en acele bir şekilde yardıma 
kottuklarını haber vermekle biru 
teselli bulur sibl oJduk. 

Vatandaılar yardıma koıtuJ'O" 

Şarki Anadolu şehirlerimizin 
utı"adığı %elzele feWreti o.erine 
bütilıı buauat ve Tftllli teşekkOL 
ler dünden itibaren ıUr'atle faa. 
liyete ıeçmiş bulunmaktadır. Bu
arada Zahire Boraasr budltmdan 
5000 llrasmr f eliketzedelere te. 
berrü etmi§tir. 

Yorgancılar Cemiyeti fellket 
sahasına yorgan1ar göndermeğe 
karw •ennı.; banlar 'bugün be
Wıal ,.ıa~. 

Ticaret Odası ve Milli Sanay; 
Birllil tOocar ve ıanayidler ara
smdı. bir iane liate«i açacaklar. 
dır. 

Sanayi Birliği fabribtörlerle 
ve sanayicilerle temasa geçdtf 
gibi bütün aanayicllerlmb de fe. 
liketsede lrardeflerimize yardıma 
hazır ol:!uklamu bildlrmişJerdlr. 

Aynca esnaf cemiyetleri yar
dım~ hazırlanmaktadır. Bu au.. 
retle herkes Urtidan dahilinde fe
liketzedelere yardırr.a karar ver· 
mit bulunmaktadır. 

Deniz Harp Okulunu.n nümune 
olacak bir hareketi 

Haber aldığmu&a ıöre Heybe. 
li Deniz Harp Okulu ve U...inln 
yılbqı için tertip ettifl etle:ncc 
masra.flan tasarruf edilerek., res. 
mt ve huauai teteldnlllerde yapı· 
tar· teberrll ve yardımlar hari.. 
cinuc sebele f tlllceuedcJeri için 
.. Millt Yardım Komitesi'" emrine 
tahıis edilecektir. 

Bövle bir fc!ayct. dUnyanıt: 
nerealnde olsa. baş e.Chnck zsru. 
rl olan bir ff"li.kcttir! 

Yan«m değil, baskm de~ıl. 
harp değil, cinayet değil... Bu. 
meauliuetiııl kimsmıe uüklcyr.. 
nat~imiz bir tab t · ka;;IJdır 
ki. mu:ak doğurduğu 6A'1betı ha. 
fifletmcğe m.ezıuıu.e. 

Reisicumhurumuz tsmet in~ 
nUntın, mllleUn ~u ifa. 
de eden ve t.eaelliaine medir o. 
tan beyanatında ~rOldU~ gıbl. 
'?fd~n mal derhal tela.fi oluna
caktır. Fakat qiden canın ar. 
~" aqlamamak eı4tJ <kğil.. 
dir. 

Feleğtn böyle bir cılvevi blc, 
bir zaman gösterme~i beklene.. 
rne7.di: fakat kar ve kış ortasın. 
da aaliı. I... 

Bununla beraber HllkflmeU .. 
mizin, kendi cıın ve lcan kardeş. 
leriııe göeterdiii hayaU allka. 
bUytlk yardım ve mUeuir tetkt. 
l!t mahsulü olarak, o haz'n fe. 
ti.ket mmtakasmda ~ kalan 
yurdda.şla.rımıı.a derhal bakıl. 
ma.aı. gözlerimizin yqmı ıile .. 
ook bir nimettir. 
Şimdi blliyonız ki. a.nıa.nal3 

zelzelenin ka.bı.a81ndan kurtula. 
bılmiş yaralılar sarılıyor, c:;cı. 
cuklar \•e kadm!ara sı=rk V"· 
mek veriliyor ve hep b\rdell 
-duJun merhamet8iz kolları 
araamdan çelrilerek- emntvet 
ve muhafua altma almmlf b"J .. 
lunuvorlar. 
~ Yine dilfijnmelivlz kf. 

onlar:moor§U dakJ1rada yattıkları 
V.taklar, iQerl8inde dotuP bO. 
vOdtıklerl yataklar değil, altına 
srlrdf klerl ((&dır veya çatı. stzbt 
pı daJdJrad• mfmmak saadetine 
l&hiı» bulundu~ evterintzlıı 
ma.ımuumdan farldıdn-. 

O felikeu..de ırkclaı)larmıua 
duydu~ws 1empatlyl maddi 
tezabUrterJe takvtye edelim. HO .. 
ktlmet bize yardım <fld6rken. bıı 
de HWdhnete bllflll yardımda 
kwAır etmiyelim. 

Belediye teftiş heyeti 
reialiii 

Otu bq aeııedmberi beledi,. 
blzmetinde bulunan teltif heyeti 
relal Terlik Uru nhataısbğmı 
Ued aürerek tekaUtlüiUnU iate- ~ 
miı. bu istek belediye rlyuetince 
kabul edilmiftl. Tevfik Uru't.aa 

1 

açık blaıı tefti§ heyeti relalltinc 
At iflui mödüıil Sanulıin. bun
dan açık kalan mildUrlute de .._ 
tathti~ subesl mildllrll Tanlmı 
taybıl takarrilr etmlt, keyfiyet 
DalıfJfye Velraletlni :ı n•dilrlne 
vzedilm~tir. 

Samih De Tank beledlvenin e~ 
ki ve güzide ild mUdilrüdUr. Se. • 
neJerce belediyeniıı muhtelif ıu• 
belerlııııde seme.reli hlzmctlcrda 
buJ~uflardır. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
WWWOOG a W 

.Kökte, havada dolaşan fikir 
ve llAllAt cereyanlan bu binanın 
kapımıdan girerek halkın sevi· 
J'f'Slnl )'illaleltecek VO mÜDC\'• 
ver halklAfaCAlrtır, Bu vasfı ile 
Ttlrk lnluJ.Abı ha1dld mAnRBilc 
Röreeansm devamıdır. 

Ytlbaşı bileti ile 
oynanan kur1ar 

* $ hrlmlıdeki Alman konM>losu 
dun öğleden aoon atlllyrye ırctcrek 
mildıl<'lumuml Hikmet Onatı ziya· 
ret eıml~tir. 

* lımirlic şiddetli ~a~11urlar 
YB#maktaclır. 8aıı yerler 1111 altın. 
da knlılıtjı gibi otohü~ler de yağ
:nur esna ında bir mfiddct lşlcyc.. 

memiftlr. 

Zelzele fclikctzedelerine yar· 
dmı etmek maksadiyle lstanbul 
Oni•enitcai talebe ve prof e13rle
riııden bir heyet teşekkül etmiş. 
tir. Heyet felaketzedelere yardı. 
ma \,ütün yübek okulları ve U-
niverslteyi davet edecektir. 6 21 Kdnruvılll1WJ 191' 

Fransada büyük 
feyezanlar 

EsMen Tftrk lnkıJAbmın el
haa önlnde karakterinin man
urası · Tllrk mllletlntn kültft.r 
hQ81Ui1etlnl muhafaza ve ona 
muuır milletler &eT17eslnc çı
karmaktır. 

Bu it lç1n balkm-lerlnin va
slfesl "atandaşın yürllyiiş tem· 
JM>91IDU sıldaştırmaktır. 

Ba Jau samanda aldı müs
bet ve timi dünra işlerinde il!O
tü.n bir kı)'met telAkld eden 
kökil halkta münevverler )'C!l

tlştlrmek ve onJann flkfrkrlnJ, 
eaerlerlDl halka kadar ulaşt.ır
m.M bblm için 31apdması IA
am bir medeniJet. ve kültür 
ıulfesldlr. 

tr.ıon kalltell bir l!!!&nat ve 
YT11eU bir tıkir ba,atmı he~ 
ll7eeek olan halkevlert talihin 
Rokua bıraktı~• noktalan ta
mamlapcak "e bbe klilcü 
halkta olan milnATI"erllğln ka· 
...,.aıu ...at.ım görecekUr. 

SADRI ERTDI 

Hakiın piyango biletini 
müsadere etti 

Polis dün Mercanda Fatmanın 
kahvesinde "K.ıhç" oyunu ile ku. 
mar oynayan altı kisi ) aJ;.ala.nuş 
adliyeye teslim etmiştir. 

Mehmet, Mehmet Ali, Cevat, 
Fethi, Mehmet Yıldırım ve bekçi 
Ta:!lirde ı ibaret olan kuı:ııarbaz· 
lar Uçu -. i sulh ecza mahkcmesı 
tarafından beşer lira eezaya çar. 
ptlnuş1ardır. 
Vakanın. aıteresan tara'ı ~kçi 

Tabirin para.1 bittikten sonra, 5 
liraya aldı ı yılb.'l ı b'!etini orta. 
ya koymasıdır. 

Hlki:n, ortada bulunan dört ti 
ra il pi "'n o b:Jet'n'n rn~ adcre. 
&in k :-ar v•nı•i•lr. 

An--.a.k 'mii cırta ı şavant d'k 
kat b\f no1 ta varJır: B'ıJet• bli 
yük ikramiye la&?»et etti i tak lir 
de para ne olacak' 

Kon~lo'>un 7.1:\arcllnin ı;eh ·hı 
bıııı nıt'vkuflarlıı tıörüşnır.k lııcre 
mns:ındc lslr.tn<'ktl. 

* Geçl ıı !iene ArnaTutkö~ iinrlı; 
kuJ.;anclık yüzünden 'Mehmet aclın
la hiriMni ölrlürr.n Mıılit:ıfıı <.om. 

ha7. lılrlnd ııaır reu mııhke.me5ı 

ınrahnrlıın 6 M>rtc hap!le m:ıhki\m e· 
ı'lilmlşılr. 

* ı;ınnilct 4ubcı;i kaçakçılık lıii. 
ro"ıı m('ınurl:ırı tnrııfındıın lıii' ilk 
hır eroin tmnllılh:ınc!llnln mıo,·rlnnıt 
cıkArıltlı~•nı ) 11zn11~tık. \·apılnn tel
• klrr nrll<'e,ınrte fıtbrlka) ı f !eten 
~ cokçının J(11hatnş 11~1nflen Şıı. 
7.1 odlı bir talrl>e olduliu hnher ~e
rılıneklc idi. 8u haber d<>ltnı dt>.glJ. 
ıtır. ~nzl ~Abat•' ll11esl tııl hı-,ın • 
ti n c.hnıı lıJh plhl Dı?şlkt ' blr!n<'I 
•r ,.k nıtıı okuluna ın!lk•~~f!I ol. 
m:ıkJ• bnnı~r hıı ı;ene batından • 
bert hl~ dratmıım1,tır. Maarif tıta • 
re 1 bu uhadu1ıi tıhklkatmı birkaç 
gi)ne kıııtar tnmıımhyıtcaktır. 

• lımitte "1ah
0

l kennrınıla 30 yoş. 
lannda kadar bir kadın <-~sedl bu. 
ltınmu$tur. Ka ıın~n bir cina)·ete 
kurlııın olıluAıı tahmin tdllhor. 

• Manha "'il:h·etınde ha"'o hu· 
<"umlarından korunma lr<"r0helerl 
lcin lıuırlıldara hıı$lanmıt1tır. 

* Ilalıkes.lrdc ıc,iln hekım te .. 
kflAtı ıarafındım memurlının kon. 
lroll~rı rıl!ınrlıı cn!ıcmnk Oıcre 20 
usta lrnl!::ınılnıa\ n lcnrar '-erilm1$· 
tir. Ru u~tnlar itin lıh:ım olıın fen .. 

Aynı telrilde yardım içlD Mu. 
rif M ildilrlüğü liae ve ilk okullar
da yardım heyetlerinin lı::urulma
smt bir tllmimJe okul direlrtödGk. 
!erine bil.iirmiştir. 

Beledbe 10.000 lira ....-eli 

Belediye Daimi Encümeni dOD
kü toplant:ramda !stıs,nbul şehri 
namına belediye bütçesinden Ut 
bin liralık bir muavenette bulu.. 
nulmasma karar vermi9tir. Bu 
para derhal milli komite emrUıe 
verilecektir. 

nı h ırlnma ''«' a,ı takımlnrı nlın. Emniyet mennniannıa yardnm 
mıf(ır. 

• Ç.anlurı ~all5i Refik l'ı>oyan EIDaiyet lılUıdtlril Muaffer 
tllr.('nrları h il .,·fndo ıoplavanll hafta olım.k ibere dilD bOtilD cm· 
ihtlk:ir komlıJyonuunn faalt~ Gi}"Ct tefkil'tı mensuptan aı-1a· 
geı,."ntcc;lııdcn öııce bir 1conu,nı• nnda ~ yardım Uttesl açıa!fllr. 
yapmış: fl)'All ar1tınnlara lı:artı dır. u.te buııün tamamJanacak. 
role hHs ı d vrnnılaca{:hnı sö~·ıe. tır. 
mişlir. 

* Bııhkt~rde her hafta )'8Pılan 
EJelcbik 1~ 

4<1\6Yefilet Jr«Mf.. b• tıatt. da Elektrik idareli memarlaı 
'8P'll~ı' "e "TlJ)I,. ı~mlndo hlr deThal 2.0CIO lira •enm19 1rarar 
ııcntdık Pille• o~ nonnır,tır. ı vermiılcrclir. 

(Nonı> ve (Most.J) nebfrlerhıin 
leyeunı tenakus etmektedir. Ha-
1erat pek cok olup on milyoo ka
dar tabınin edilmektedir. Tka~t· 
hane ve elektrik fabrikaları •u aJ.. 
bnda kaldJiınd1a l'HA f"..hri .. -
ıU.-.rce ziyadan mahrum blnnJtır. 

~ Cama 1 Cumerte 
> 29 •. Kln. 30 '·Kin 
~ 
<( 18 ZI kide 11» Zllhde 

tı- ltll!lftl 1'12 ltU•tı' :ıl 

\ kııt.ı ' • 1 1 '- 1 \ .. , ' t 

GOnetl• 
doltnu 7 25 t 37 7 U 2 )8 

ÖIJe: 12 18 7 28 1t tG 7 2'7 
tldndl: 14 3A G '7 14 31 1 47 
Ak,.m· 18 " 12 O') 11 4D n M 
Vetu: .ıa 27 ı ıo ıı '8 ı st 
!malt: S 98 11 IO 1 S& t2 " 
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~Usya ve Çanakkale 

BOaAZI 
, benizlere hakimiyet icin bir 
hyaç olarak İngiltereni; Bo
~larm kontrolüne sahip olmak 
11 gayret etmesi sadece emper-
ıi ak . 
st m satlarfa vukua gelir. 

Sivas, Kemah 
ve Erzincan 

Yazan: Niyazi Ahmet 

-·-· 
Günlerin Peşinden~ 

Pastrrn1a davası 
J\a.\ 'erinin pa. ... tffıua('ıları di

ğ<'r 'ilıi,\ <'tl<'rln pa-.t ırma J n
J>a ıı liııy ... c>ı·i Jla..,tırnıu!.ı a<1r ilo 
..,ntı':'a çıknrmalnı·ınrlnıı ~ikı\
.\ etı:iıllr: 

J(·1p•t'ri ıın ... tırmn .... ının 

Rusyamn orada bazı milli id
lar serdetmeğe bir dereceye 
-ar hakkı vardır. Muazzam 
'Yanın, şimalinde hem M ur-

Sivas, Kemah ve Erzincan ... J mamuHittan vermişler, Türk e
Bu şehirleri yine böyle bir kı~ meğinin mahsulünü gurur duy. 
günü görmüştüm. Sivas _ Erzin. madan, tevazula sunmuşlardı. 
can hattının işlemeğe açıldığı me- Kahramanlıklarının, mertlikle
sut ve halkın coşkun bir sevinç rinin. yurtseverli!derinin sayısız 
içinde bayram yaptığı günlerdi... misalleri ile gönüllerimizi zengin
Yedisinden yetmişine kadar bü. leştiren Erzincanlılar, bugün ö. 
tün yurttaşlar trenimizi kucakla· nüne geçilmez bir felaketin esiri. 
mak ister gibi sarıyorlardı. Bu dider. Onlara acımamak, onlar i
s~y~hat, bize insan gücünün ta- çin ağlamamak elden gelmiyor. 

1940 senes,nG'en ne beklıyorlar? 

j..,nıi ha-:;kn :\ f'ı•l<'rtle daha nşa
~ı knlil<•dcki mallar i<;in kulla
ııılıırn. ... ı hi1.im pa ... ı ırınalnrımı
:.r.ın kı~ lllC'tini ılii':'iiriiyor; hü-
1\iıııı<"t hu tiirlii ~nht<'kı'irlıkla-
1'1 l'<'znlnndn· ... ııı: J{n~·..,<'rl pas
tırmn..,111111 ha~·..,j~·<'tini ınuhn
razn <'l •d n .. , 

l'lsk sahillerinde ve hem de 
k denizinde senenin bir kıs
(da donan ve seyrisefer icin 
lanrlamaz bazı limanlarr v~r- ~ah ne sanatkar laumızın yeni 

seneden dilekleri 

J>i.,·orln ı·. 
Hulhul,i Eı·~urnnılıılar da. 

J\nrıc> l'i 1i1 erden hahsc>clerken: 

- l\tı;r..,<'rilil<'r l~r.ı;urıımlu

la.r.11 rapt ıklal'I p:ıstırnrnlnrı a
lı.rol'lnr 'e ''J\a,,-,.,cıi ımstımıa.
..,,,. ıulı ile sn•ırorlnr,, ıliyo şi
ı.:1~c>ttf• hıılııııuyorlar. 

R.usyanm büyük Okyanusa 
lan kapısı Vladivostok stratc. 
bakımdan tehlike altındadır 
~usyanın istihsal merkezlerin. bıatı yendiğine ne güzel bir mı. Trene kavuştukları gün, Er. 

sal vermişti? zincanlılar kendileri icin olduğu Suat nu H .. i tiiı·}jj ':'İkıi,rl"ttcn n<'a
hn haııı,ı.ic;i do~ı·ıHlıır? "l·o bu 
tiirlü mii';'lı..iilleJ'i t<>tkik NlCr<'k 
hnklı ilr. hak ... ıı; tnrnfı t.n~rin 
Pf ın<>k s:ılfıhi,l <>ti ıledC>tin h~n
~·i mııkamına nittir'! Jlıı, milli 
iki ı ... nı ııoklasmdnn halli kaho
ıı<>ıı hir nı<'sC'ledir. 

pek uzaktadır. 

~us gemilerinin şark denizin
(! seyrisefcri de Almanya ile 
~ mün:ısebetine bağlıdır. Ka
~~iz sadece cenubi Rusyanm 
hık nehirleri mansabı olur 
sahilleri hububat ve maadiıı 
~riy~e gayet zengin olan bu 
ız bır Rus denizidir. 

Us siyaseti, bunun içindir ki 
~adenize hakim olmak ve bu 
İzin yegane mahrecinin ida

:ne .. iş.~iraki temin etmek gaye_ 
guduyordu. Deli Petrodan !. 

ti Nikolaya kadar bütün Rus 
larmın gözi.i ısrarla İstanlıula 
teveccih idi. 

•tanbul, Rus hakimiyeti için 
taç telakki ediliyordu. Boğaz. 

. 1 32~ da Türkler tarafından 
1 edıldikten sonra 1336 dan 
4 yılına kadar Ruslara tama
_ıe kapalı kaldı. Babralinin 
'•lut;.iyetindrn sonradır ki Rus-
13-cğaziçine ayak atabilmişler-

l1 hususta İngiltere, Fransa, 
l\vusturya, sonra da Pr,usya 
"anyası Avrupadaki vaziyete 
e Ruslara dost veya düşman 
l;: r!ardı. Sultanı, Boğaziçinde 
bi stasyon gemilerine mü. 

adiyen tahammüle mecbur c
"kapitülasyonlar'' dan Rus. 

da tam manasiyle istifade etli. 
lardr. 

!r zamanki Rus nüfuzunı:Jan 
~ısın çehresinde bariz izler 
:ı-ıştı. İstanbul Kırımdan, Kaf. 
l'~dan gelen, Rusyamn muaz
ıhracatımn devrolduğu bir 

Kilometrelerce süren kayalık· kadar, hatta daha fazla yurt iç:n 
lar. dağlar ve vadiler Türk mü. seviniyorlardı. Madenler işlcye
hendislerinin elinde didik d~:lik cek ve vatandaşın yüzü gülecek
olmuş, kuş uçmaz, kervan geç- ti.. 

Derviş 

mez dağlarda tren düdüğü bir Erzincan, tarihin gecmiş asır_ 
zafer şarkısı gibi kulaklarımıza tanrıda çr.k korkunç zelzele fela. 
çarpıyordu. ketleri görmüştü. Fakat tabiat 1 

Erzincandan Kemrıhtan cumh uri}·et nesline en ağıı clar-
Yar gelir oynamaktan .. ' besini vurdu. Bu felaket hepi. 

Şarkısını l}e içten bir ahenk, mizi yaraladı. Türk neslinin. ta
ne sonsuz bir hazla bize tek- biatten gördüğü zarart kat kat 
rarlıyorlardı. g-eride bırakacak bir intikamı ala-

Kemahlılar her taş parçası bir bileceğine hepimizin imam var. 
tarih sayfasın ıcanlandıran mu. dır. Fakat taı:amız ne yıkılan köp
azzam kaleleri, türb:lerl, Erzin- rüler, ne cöken binalardır. Onla
canlılar münbit vadilerC başı du. rın yerinde medeni Tiirkiyenin 
manlı dağların ·derinliklerinde u- muazzam eserlerinin viikseldiğL 
yuyan servet membalarrnr tatlı ni göremiyecek vatandaşlarımıza 
bir masal gibi anlatmışlardr. yanıyoruz. O vatan.daşlar, ki tre-

Divriği madenlerini gezerken: ni gördükleri gi.in dekorlarını at-
- Erzincana refah aetiren bu mak. değiştirmek lüzumunu duy. 

yollardan bütün Türk"' ülkesine muşlar: 
servet akacak .. diyorduk. - Artık sokaklarrmızı, evleri. 

Karlı, tipili dağlar aştıktan mizi, binalarımızı da değistirece
sonra Erzincanda karşrlaştığımız ğiz. Medeni şehre layık binalar 
dondurucu soğuk, ErzincanlrJann kuracağız .. demişlerdi. 
çok samimi ve içten bir eda ile: Bu felaket, yalnrz mala zarar 

- Sağlamdır bayrm .. demeleri verse idi, bir tek vatandaş111 ke. 
ile sevmiştik. Cemiyet, tabiatin derlenmiyeceği muhakkaktı. Fe
kanununu bile değiştirmişti. ü- laketleri ile içimiz yaslr olduğu 
şümeden, Erzincanın birer katlı bugün, onların bu imanları ile te· 
basrk mahallelerini gezmiştik. İs. selli buluyor ve diyoruz ki: 
tasyonla şehir arasm:iaki uzun - Zelzelenin yıktığı yerler. 
yolu, bir ilkbahar geziııtisine çık. pek yakın bir g-ünde en medeni 
mrş g-ibi almıştık. Bir gecelik şehirler seviyesine geldiği vakit, 
misafirliğin unu~ulmaz hatıralar feHıket kurbanlarının ruhu _şado. 
Örrakması için füze yerli' bak'rr lacaktrr. 

Zelzele mıntakasında 
Vilayet ve 

kadar 
kazalarda 
nüfus var 

ne 

r c11i scncc!en neler bekledi/ 'erini 'iCylcwıı sanat krirlarım ı~cl.aıı 
Bedia ı\'criıı Siimıi 

Bec~İa Von Ştatzer: 1 
- Oğlum bu sene Galatasara· 

yrn fen kısmından mezun ola. 
cak. 1940 senesı ıçın en baş te
mennim onun imtihanlarım mu
vaffakıyetle başarma~ıdır. Sonra 
her sene olduğu gibi bu sene de 
temennim, piyangonun birinci ik. 
ramiyesinin bu vılbaşı bana çık
ması, kocamla bütün evvelki se
nelerde olduğu gibi 1940 da da 
iyi t:"eçinmemiz ve sonra en bii
yiik temennim ki bu temenni de, 
bütün insanlarla beraber olduğu
ma eminim: harbin bitmesidir. 

Başka bir şey istemiyorum. Ne 
para, ne bir şey ... Sa·:lece neşe ve 
sıhhat! 

Neyyiı·e Neyyir: 

Süavi: 
- Fırtınalı havalarda ıçme 

yağmur yağmıyan bir tiyatro bi. 
nast; sonra bol, bol sükse ... Baş
ka isteğim yok! 

SUAT DERViŞ 
' 

Doktor Voronof Fran
saya gitti 

Ncvyork, 28 ( A.A.) - l\lcş~ 
bur doktor Voronef, Fransaya 
müteveccih rt. hareket etmiştir. 

Doktor, Fransız ordusunda cer. 
rah olarak hizmet c>decektir. 

KPndisi kemiklerin ve derin.in 
tedavisi şubesine memur edile. 
ccktir. 

-o-

Sinema mükafatı kaza
nan filmler 

~imıliki hnlclo Erzurumlu
laı·ın pa ... tırma )':tptıklnrını bl
IİJOl'HZ; ltlknt Jlirnsada Erzu· 
ı·nıu J>a..,tırnrn..,ı cliye hir ':-f'IY ne 
:ı,oı·u)·oı·ıız, ne de i';'it ı,, oruz. 
,\<·nbn J\arı;<'riJilcr hıı hfüliso
~ i 110 yolcJn. iznh ('()i~·orJnr? 

HAS.\N n :u:.uçA ·n 

Fransız torpidoları 
Yeniden iki Alman tah· 

telbahiri batırdılar 

Paris, 28 ( A.A.) - Tebliğ: 
Son üç hafta 7,arfında keşif 

yapmakta. olan cüziitamlarımız 
iki düşman tahtelbahirinc mu. 
\·af fakıyetle taarruz etmişler -
dir. Bu tahtclbahirlerdcn birisi 
Commandant Duboc Avizosu. 
nun, diğeri de bir deniz tayyare. 
si ile irtibat tesis ederek hare. 
kat icra etmekte olan Siro" ·o 
ve Railleuse lorpidolarrnııı + " 

cavüzüne uğramıştır. 
Bir avdan az bir müdck z.1r. 

fmda sirocco'nun muvaffa'' • 
yetlc taarruz etmiş olduı1u ta1l. 

telbahirlerin miktarı bunu:-1•1 
üçe çıkmr~tır. 

--o--
Fon Spee mürettebatı 
mevkuf tutulmıyacak 

a:;a idi. 1914 yılına kadar 
lar da, İngilizler gibi Boğaz
hakkında besledikleri gayele
ıı ccbr::-n tahakkukuna teseb. 
ediyorlardr ki Türkler an.cak 

~dan Almanlar tarafından tak. 
~ edilmeleri sayesinde bunun 

Zelzelenin korkunç tahribatına J 
uğrayan Erzincan ve havalisinin 

Kiği 

210 ev ve 1139 nüfusu vardır. 

- Sulh ve sükun istiyorum. 
1940 sene i icin en evvel ve en 
başta istediğim şey sulh ve sü
kiındur. Memleketimiz harpte ıdc. 
ğildir. Neden sulhtan başka bir 
şey istemiyorsunuz, diyorsunuz. 
Memleketin dısında olan harbin 
bize tesiri yok mu, baksanrza 
vitrinlere giyecek, yiyecek fiyat
Jarmın halini görmiyor musunuz? 
Sulh zamanında böyle bir şey o
lur muydu? Yiyecek iyi bir yağ 
lıile bulunmuyor. Harp içerisin. 
eleyiz; ve her şeyde bunu hissc
diroruz. Dünyaya sulh gelsin. 
Ondan sonra baska şeyler isteyı>
cek vaktimiz olur. 

l'enerlik, 28 ( A.A.) - Bey. 
nelmilel sinema müsabakaları 
bürosu, bfriıı.ci mükafatr "Ro. 
bert Kcch" (Alman) filmine, 
ikinci miikafatr "Fin du jour" 
fFramuz) filmine, üçiincii mü. 
kafatı da "The four feathers" 
(İngiliz) filmine vermir;;tir. 

Buenos _ Aircı~. 28 ( A.A.) -
Graf Spee mürettebatından 10::J6 
kişi. askeri mmtakalarda mcv. 
kuf tutulmıyııcak, kendil~rine 
medE'ni ve mesleki her türlü fa. 
alivette bulunmak hürrivetino 
tama.mile sahip muhacirler na. 
zari le bakılacaktır. 

~ _ge!ebilmişlerdi. Sovyet İ-
Csı ıktıdar mevkiine geçtikten 
kı;;a bir zaman son·ra emper
Stlıkle tavsif ettiği bu mc. 
lı terketti. Hatta Türklerin 
uluş harbi esnasında Ruslar 

&tafa Kemal Paşaya askeri 
dım teklif ettiler. Türkler bu 
rmın materiyel şeklini kabul 
t askeri kıtalarm gelmesini 
ettiler. Lczan konferansı bu 
Set tebeddülünü gayet bariz 
&urette meydana koydu. 

Vrupa ilk defa bir Rus • Türk 
l1G:iüne şahit oluyordu. Çiçe. 
Lord Gürzonu hiddetlendi. 
~eyanatında, o zaman diyor
~ı: 

~us hükumeti ve müttefikleri 
1.~ngi bir milletin hakimiyeti· 
~:m~t ettiği ve Boğazların 
. u:kıyeye aidiyetini kabul et
ıçın Türk milletinin kendi a

&j ve sulan üzerindeki hakla. 
I'\ bütün şümuliyle ihya ve j 
esini talep eder." • 

nüfusu ve umumi vaziyeti hak
krnda fikir edinmek için aşağıda
ki rakamları ckumak lazımdır. 

Erzincan 
Vilayetin 2985 kilometrelik bir 

mesahası vardır. Umumi nüfusu 
93 5 senesinde yaprlan istatistiğe 
göre, 60.012 dir. Biri askeri ol
mak üzere iki hastahanesi, kısla 
ve askeri ve sivil mektepleri var. 
dır. Burada bir de un fabrikası 
bulunmaktadır, Erzincanm şehir
ıdeki nüfusu 17.426 kişidir. Vila
yetin altı kazası vardır. 

Cimin 

Kasabadan 3 kilometre mesafede 
Kurunuuladan kalma tarih! bir 
kale bulunmaktadır. 

Kuruçay 
GO evli ve 270 nüfuslu bir ka~ 

sabadır. Hububat yetiştirilir. 

Plümiir 
128 ev. 628 nüfusu vardı~. Bu. 

raı:la da hububat, yağ, ccvız çı-

kar. 

Refahiye 
142 ev ve 706 nüfusu vardır. 

Polonya Reisicumhuru 
4SO evlik bir kafabadrr. Nüfu- J • 

su 2?1, dur. Burada bilhassa bu- sefirimizi kabu ettı 
bub, yeti~tirilir. 

Kemah 
29 7 evlik bir kasabadır. 1530 

nüfusu vardır. Burada kilim imal 
edilir. 

Aııgcrs, f!8 ( A.A.) - ~uraya 
muvasalat ed('n Türkiycnıı: P~. 
lonya hükfımeli nezdiı:?e~~ bu . 
yük ('}çisi B. Cemal Husnu Ta.. 
rav. Polonya Reü;icumhuru ta
rafmdan kabul edilmiştir. 

H. Kemal; 

- Dünya için sulh, memleket 
için refah, kendimiz için de yüzü. 
müzü ağartacak bir tiyatl'o bina. 
sı.. 1940 senesinden istc:liğim 
budur. 

Mahmut: 
- Bekarım. Kenrlime uygun 

iyi bir eş istiyorum. Eh tayyare 
piyangosundan bir şey çıkar:a, o 
suretle istikbalimizi temin ve sa- 1 
adetimizi tama~lamış oluruz. 

Talah: 
- Para istiyoru'tl. Para olduk. 

tan sonra her şey olacağı için pa
radan ba:şka bir sey isteırivcnım. 
Bir de sıhhat istiyorum ki bu pa
radan istifade edebileyim. 

Sahne müdürü Necdet: 
- İyi bir tiyatro, bütün ahbap. 

lar için iyi sıhhat, tiikenrr.ez bir 
ç:ılrşır.a arzusu ve sizin sağlığını
zı istiyorum. 

Nevin: 
- Neşe ve sıhhat istivorum ... 

Görüp düşündükçe -
Büyük acımız! 

Hiil iin .\'Ü:dt>r gamlı. Herkes, pııtta';' .t'clılkciinin ağırlı 
~iylc ezilıni':' gihi. Erôııt'an zclzele..,i, topı·nk, kcrplc; \ e tn';'
hırla hcı·alwr ,rilreklcl'inıl.li d(' yıktı. \'rkılıın ynpılıı·, dağılnn 
toplaııır, dii':'cıı knlknr, pu·ıılar knpanıı·, ıııal ,ll'l'İnc konnr. J<'n-
knl no ~·azık, ki .\ iizlC'l't'C kıu•ıl<'';i t•ıuır da kaJ bet mi':' bulunu) o
ı·ıız. J..,tc n ... ıı hıınların ıu·ısı hic: hiı· tl."M'lli ilt• tn ııtıılanınz. 

ı)iiıı A<'<'C ı·aıll·olaı·ın mıısiki)· i tıhl'l'' i ıın!!,mclcı• lınlhıo ko
,\'ll';'tıııu l':'iteııh•ı·, zaten ,·atan ııfkund:t a<·ı -;;crlcı· gec;tiAinl S<'.t.· 
llli';'lcrdi. Sahalı p,nzctelcrl, birer fıtcin ı-;ahnc,.iııi andırıyor. Her 
hiı·inılt• bir mcznrlık kııı·ıııııii,n ~·etccck kadar c;ok iiliiııı haber-
kri nu·. • 

Hnkaınlar, ht•I ki ilk ':'a':'km lıldarın ıu illı:t liiğalı ıutc-ı<-lt•ıin
ılPn ~<·çcı·ck ';'i;-ip kaharmı':'laı·dır. Belki t'ndnnm hududu hu 
kadar gcni';' 't' lrnnlı cleJi,ihJir. <föııiil /'iOll hir lcs<•lli olnrnk, l!;>te 
l..111 "he-iki,. 11'1'<' .... nı·ılmnk istiror, 

tından başka Çiçerin, Türkle. 
lioğazları istediği gibi tahkim 
-tl . b" en ve ır harp ldonanması-
~hip olmaları hakkının açıkça 

K 1 S a C a .. .. .......... _. ........................ ·-··-····-... ·· ···-· ................... ····: r-·- . 1 

1 ramvag idaresi halka ko-

p,. hii.rük d<>\lct, dôrt n)·~lnnh<>ri hnrhcttikJcri lınldo Garp 
ccp}H'-.iniı• "l.jrzincıın,, kaclnr hii> iik Zllliatı )Ok. ~'ılğ"ın, Rzf:ın 
bir zcJzell' oı·tnlı~ı knrıııakarı':'ık <'tti. Hem ırn-;ıl hir zanınn· 
<l:t'? ••• Toprnk, J,nr, saçaklar f\uzln kaplı ikl'ıı. J~n \ıthşi l""C l'll 
~ııd<lar ı·:uuH aı· bir dİİ';'llHln ılıl 1-0nlıhrmak için nııcıık hu ko.dnr 
f<'ııa biı· zaııııııu 1-il'ÇCl'. Semra da hiz, tııtup ··~nursuz tnhlnt?,. 
dC'J ip g"t'(,'C'riz. 

Jnsanlı~n elini uzatıp, lİİrC'ğinin hiitiin '-C\ J,till'rini di· 
mert<:<> dağıtan bir vntan C\ lfülma bn 11111..,ihl't reva. rnı idi'? 
l'l'n iiziiniiıı hıı knılaı• ..,uc;lıı knlııhnlıldnrı, rırnn,·ar ruhlu top
hılıı°klaı·ı. lrnnlı l'lleri, kızıl Ykdanları clurıırkcn, )'ıtra<lılışın 
hıncını hizıll'n alınnj:!,a kalkı~mn ... ı, p.<>ı·t;<'ktı'n bir aclaet fndnı.;ulrr. 

llrnasını istiyordu. 

~ 'l gı tere, Fransa, Rusya ve i-
~ arasında aktedilmis olan 
1 • 
ınuahedelerle İstanbul ve 

ilzlarrn Ruslara terkedildiğL c 
.rlatacak olursak umum! ! 

. cnra Rus siyasetinde i 
ıen bu mutlak dönüm i 

~Ssa tebarüz eder. E . 
'~ . 
4 

}'lelikle Sovyetler Deli Pet. i 
ı~: .. "Ru.~ya, Türlciyenin ya : 
t llyuk duşmanı, ya en büyük 
~ ~]~~d.rr". diyen meşhur 
t et.ının ıkıncı parçasını yerine 
41ış oluyorlardr. 

laylık göstermek istiqorsa .. 
d Ol bT A a bu Uç şeritli memur dakıkalardan-

Geçen gecekı so,!'tuk ha\•ada. Harbiye i~tasyonun a a 1 ır. m . . b · ı · d b" '"'m halkın tram\·ay tıekledl.'\"ını aca a 
s:ı.at yarıma doğru bir yığın halk var. I3unlarm t>JlCrı >l'rı ora a ır yı,., · 

b·ı · . ? ru Uk bir zahmet edl'rek araba grlml-
ceblnde paltoları kalkık, aşağı yukarı dola~arıık ne ı mı)Or nıu · •· '" ç · ' · .... , ı ·· 1 caba di'iınl kopar?. üııtclık lcAletta-
bekledikleri maJUm: Trnm\•ay bekliyorlar .. Aradan on )Ccc., n soy csc a . . . .. 
dakJka, bir çeyrek yirmi dakika geçi.yor; ne gelen \"ar, yln bir memur ela değil .. üstelik lı'.ı ışı~ . ln>ndisıne ~UŞ-
ne giden .. 

Hava bı·,;; gibi. 
YolcularJan· biri istasyonun mahfmı; bir tarafında. 

oturan ka!'lketi üç şeritll bir memura doğnı yUrtıyor; 
tramvayın ne vakit geleceginl soruyor. Aldıl;ı cevap: 
Saat lZ,15 ten sonr& Şişliden tramvay hareket etmez. 

medlğlnl söylemek gibi bir vazıfesfz.ık harekctı de 

yapıyor. 

Tramvay idaresi halka kolaylık göstermek istiyor-
!!!\ bo7.Uk para buhranına mani olmak g1'b4 blrtalmn 
tedbirleri şimdilik bir tarafa bırakarak bu memurları 

ile meşgul olsa daha iyi eder. :ı ............. -................................ ....._.. .............................. -............................................. _. 

ı\mn iiınitsizli~<' J,npılmıy:ılıııı. Bu frl:lketl, Tiirk ruhunun 
nltın fbkil"<'li bir ';'<'fknt nı·tezi~·eııl hıdinc koymnk, l'Jinıi7,dr· 
ılir. ElclC' , eı·inc<>, "m11slb1>t., kr bnrraın olur. Uiitüıı 'ntırn . 
hiitün millet hu facianın hiı'<'l' paJ'(;asını İı\';'ll'l'in, ortııdıı ;rü' 
kalmw'.; ('Zİl<•n hulıınınıız. 

l~r;o;iıH':ın, ycııiılen l·npılrr ,.c gelip gcı;cııler, oradn hir !->C· 

gi ı1 hidc-;i J?,iiriirkr • 
Sinıcli olnnmıızr YC'relim. Sıfırın otu7. dcrC'<'C altında kar 

,.e hn'z içinde a<: ye ı:ıplnk knlanları kncnklaptlını. 1\ıtrB kı~nı 
cli':'lcriıırl<"n kıırtnmlım. Sonra yuvalanm .ta ilaha snğlaıa, clıı 
ha J!iizcl ;rıtparız. nn i";-l iirl11 c1<>rln h1r .ı;:-iiz<'lllk ,.<' iiyle muhtı•
":'<'Ill hir ruh ) iik..,<•kli[:-1 ile hn";-nrnhm, ki tont11larımız, bn ~,.
l'inıizıl<' lwm ii~iin<'ı·ek, hrın iirnck tııta<'nk kı.\ nıctlrr h11l'l11ıt

lnr. Ak nkçe kara. gün !~indir. JI.Hnn SÜHA GEZCİ~ 
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ELLERiN Finl8.ndiy. ayı kurtlar 
CiLi 
- 27 i s t i 1 a e t t i 

Çocuv~~;~KI~~hhat j Murmansktan da 100,000 
!erini gösteren ! geyiğin kaçtığı bildiriliyor 

hatlar 1 . On .. s.eneden·~d Finlandiyada __ ,..._,.._ ........ ......,,,..,, ... .,........---........ ~--_..,....,....----....,.,..----

• 

Bir tesir çizgisinin hayat. hal
ttr!a. muvazi olarak bulım.dı.ığu 

llliid.cl~t sayesinde V<t- bu teJii.ı; 
çizgisinin ba.ya,,1: hat. t~ '\'Ula.. 
ıt1P uu.Jda.~ın~ı.o& g-örc mevzu 
iberine yapılacak tesirin ne ka. 
dar zarnan devam edeceğini ve 
htı t.esi.ı:in biJlt.ışşa hıı..ugi t~ih
te hi8SOlUOllCağmı kestirmak 
~~dür. nuııunı nasıl ya~ı.. 
Jabildiğjnj ileride tarihler bah. 
sinde göreceğiz. 

Fa'kat ~nu da kaydedelim ki 
ba?isettiğimiz Zühre tepedği te. 
~ ~e,ri biraz evvel gördü. 
ğttmlız ~mtts~bel ve mukadde. 
rat. ~ııgisile rabıtalı tesir çizgi.. 
letiı>m malik oldukları eh.ero.m1.. 
~ti haiz değildirler. 

lQdek.1 ç~f?rin tetkiki sa:ye~ 
sindQ me:vzuwı kaç_ ~ocuğu ola .. 
cağınx bunla.rm ya§ayıp ya.e_ıya.. 
rnıyacaklarmı, hatta sıhhatleri. 
nin derecesini kestirmek ~ 
kUndür. 
~uıc gösteren hatlar, i1.di.. 

\"3,Ç çizgileri üzerinde a.ınudeıı 
resmedilmw ola.u fevkalade ince. 
ha.tla:rdır. (Resim) ıs. numara 

. 12). Bu ha.tlan tetkik edebil. 
ıUek için elin bu kısıxımı: kısmak 
ve mtışa.hereleri not etmek lL 
ümdJr. 
· ~ ahvalde ve bilhassa er. 
~klerden ziyade kadm elleri ü. 
zerinde bu hatlar çok derindir. 
Bu gibi ahvalde yapılacak en iyi 
i~ bir pertavsız alarak eldeki btı 
hattan tetkik etmektir. 

Gen.il ve derin çizgiler erkek 
çocukları, ince ve ha.fi( çizgiler 
kız çocuk.lan işaret ~rleı;:. 

Gayet vazın ve müstakim çir.;. 
' giler çocuğun sıhhatli ve sağ ... 

lam, zayıf ve ivicaçlı çizgiler ço.. 
cuğım, nazik bünyeli olacakları
nı gösterirler. 

Bu hattm ilk krsmr ii7.eri.nde. 
lci bir adacık (bu hattın izdivaç 
ç~sinden ba§lamrusı şarttır.) 
Hayatmm ilk senelerinde çocu. 
ğun nazik bünyeli ve zayıf sıh. 
batli ola.cağını f?'ö~rir. Eğer bu 
adacık ~çildikten sonra hat da. 
ha kuvve!Ie resmedilm~e buno. 
dan almaca.k netice çocuğun da. 
ha; stlıhatli vo kuvvetli olacağı. 
dır. Eğer bu hat bir adacıkla ni;.. 
ha:yet buluyorsa ~ocuk yaşamr. 
yacak demektir. 

.Eğe.r bütün çocuk gösteren 
lıauar a.rasmda bir tanesi vizıh 
bir şekilde ayrılıyorsa bu hat. 
tm i§al"Ct ettiği çoc.uğun diğer 
kardeşletindeıı çok daha büyük 
bir muvaffakıyet ve şöhret ka... 
7.a.Dacağma. ve ailesini diğer kar. 
deeleriDdeıı ziyade meırinun ede. 
ceğino hükmetmek icap etmek. 
tedir. 

Bir kimsenin kaç çocuğu. ola.. 
ca.ğmı hesaplamak için elin dUJ 
kenanndan başhyarak avuç içi. 
ne doğru ~tmek şartile bu ince 
çiıgileri saymak ıwmdır. 

Zühre tepeciği inkişaf etme. 
miş ve yassı olan bir kimsenin 
çocuifo olmaz. Ve <>ğer aynt za... 
manda birinci kuşak avuca doğ
ru uzanmışsa bu hususta daha 
kuv,·etıe hüküm ''ermek müm.. 
kündür. 

lX UNCU KISIM 

Sıhhat çizgisinin başlangıç 
noktası alimlere uzun müddet 
milnakaşa mevzuu olmuştu. (Re. 
sim 19, numara!) . 

( Dah.a tıar) 

hıç '"rilnmero~ş olan; kurtlar son N N k? ~ünlerde Fin köylerinden geçerek e var, e y o • 
İsveç. Norveç hudutlarına doğru 
akı,n4 başlamı~ardır. 

Bu kurtlan, or-dllların baroka. 
' tı. yerlerini terkctmeğc ve böyle

ce muhacır olmağa sev~tmi~tir. 
Kurtlar şimdiye kadar hiç bir 
köylüye hücum etmiş değildirler. 
Yalnız kendi hayatlarını kurtar
m<tk için kaçmaktadırlar. 

Bundan başka h~rpten iirken 
yüz bin g~ik de Murman~'dan 
kaÇtJ;U§larClır. l;.apony,all 350 Fin 
bun~rı bulmuşlar. Fin orduıuna 
teelim etrni§lerdir. 

Bir inci ağrıcezada 

Bir casus mahkilm 
edildi 

İstanbul birinci ağı.ı: ceza. mah· 
kemesi d,ün memleketimiz aley. 
hine iki yabancı memleket hesa. 
bına casusluk yapan Alaottin 
Hayd~ adında. biı:isini mahkum 
etmiştir. 

AJaettin Haydarın bu iki ya· 
hancı m•mleket aefarethaneleriy~ 
le sıkı bir surette temas halinde 
bqlunduğu, memleketimize geti
rilen tayyarelerin miktarını, Bo
fazdan g•çen yabancı vapurları. 
nı hesabına çalışttğt hilkt'.hnetler~ 
bildirdiği, gazoteci ıufatiyle gitti
ği Trakya manevralarında mem
nu mıntakalann: fotoğraflarını al. 
drğr, planlarını çizdiii anlaşılmış, 
evind~ ya.pılan arama aoıuında da 
Tunceli civarının mufaMal bir 
haritaiı:ı bu1utuı\Ul_t)lr. 

Mallkeınet ealDftun 9 &ene iki 
ay hapsine, bir aene Çartktnp 
sürülmesine, 525 lira ağır pa!-a 
cezası 8demesine mahk\ım etmİf" 
tir. Muhakemesi gayri mevkuf 
yat>ıbm Ali.~ttüt Haydar.., ~ 
nn okunmaaını miltea.k:rp hemen 
tevkif edilettk fl!Yl:ifhaacye gön. 
dermiştir. 

Maarif müdüril Sili•
riye pli 

Kültür direktörii Tevfik Kut 
yanında maarif mtldilr muavini: 
İzzet ve mimar ~meett.il\ olckt. 
ğu halde dlln yeni yapılacak o. 
kulları,. tetkik. etmek üzere SL 
livriya gjtra.i§teı:dir. 

12.30 Prugraıu, ve memleket saat 
nyarı, J2.3'0 AJıtn!'I ve- moteorol11jj 
hnberlori>, 1:?.50 Türk mü&iıli (Pi.) 
t:J.:ro - WOO llü~ik: Hafif müzik 
(Pl)- 18.0lt Program, ~05 mtınll!
ket saat n.y,n.rı, :ı,iıms Ye mfttııorofojl 
ltabet'leri. 18.23 Türk: mi\li#i: Fa
sılı heyeti, l'.0.1-0 KonU1Jmıt fMilll 
knhramanhk meıılub.Jeri). 19..2~ 

Türk müziği, <;alnnl~u'.'; Kemal ~·
hun, Refik Fersnn, Cevdet Çıı~a .. 
Hasan.: G.üı:, ı. - Ok.uyan: s.?mahnı 
Ozden~. Azize, TöP-15m. 

Z0.00 Tiirk rniiziğj: Tanbuı- n 
lıailama ile oyun. bavnltlrı. Ref.ik 
licrsan ıı• Sadi Ya,·er Ataru:ın. 20.10 
Temsil: Cüı:ilın l'e ceza (Yazan: 
Dostoyc_"'şky. Tercüme eden: Re§at 
Nuri Gilntekin}. 21.10 miiıik Küçük. 
orkestra. 22.00 Memleket soııt aya
rı, Ajans h:ılıcrlcri, Ziraat, Esham. 
lahvil:lt, Kambiyo • nukut borsn~ı. 
(Fiyat). 22.20 ~lüzil::: ~foıarı.. Ku
artı:t ra majör (Obua ile) (PJ.), 
22.rn Müıik Cazbant <Pl.l, 23,25 ~ 
23.311 Ynrınki proıır:ırn ve kııpanr,. 

Sinema. \Je Tiyetrolar 
BCJOGLO 

U'ga: c..ır wvı!&JIU'1 wıı. KlltUı _.... 
&ll:Lt:&' Tatlı ba7&1. 
MIU Y t Ttn•k. 
ı-t••ır.R: Uo kuıllt tıllY1tılllJ•. 
T\.IQN: Tat ~ı 
l~'Lr;: c- 1V181 lı>otıt.ı. 

\ 1 LD J7.• ftll!Urm-tt•r 
8\&MnA: 1'.,_. ~ 
41,KAZ-"B : 'lrısıl ~,._ 

''"' 81 ................ ıt.~Bf: 8nt11lllla PQ<tl•rl n L~el Haftil ıı.t• 

11'r <llJannda. 
f!.'RK: flUlgo 190tf"I' ..... Ganutertn .,... 
T•llf~ Z<mııltf ııl- ... flllV'l!'ll ,..,..,, 
urs: Yll•oıı h.ur•tl "" Z<>raltl. aşlwır 

f ~ TAN' 8 V 1. 
f"f:W\. R : JC..,ınhtr ham.-... ...ı 

kurfart11'11 Pııt111:n 

Yüz sene evvel gaz maskesi 
Zehirli gazlara karşı kullanılmakt'1. olan ı:::az ıuaske.lel'i 

yeni bir icat değildir. Bu maskeler kendi ömilrleriniıı ;.·-Ozüncü 
yılını kutlulamakta bakir çıkabilir. Gaz Ye cllğer modern harp 
vasıtaları kullanılmaya başlandığı zaman ga~ mıı.~kesi de or
taya çıkmıştır. 

18~5 senemnde bir amele bu maskeyi dtişUollp bulnıu:;tu. 
O zamanki ıpaske dedd,:en yapılmıştır. Deri ile bUtun yüz ka· 
ı>lltJlJJta.kta. ve bir. ka.yrşla. maske enı,eden bağlanmakta idi. 
G~zterin: ol<IuAu yere ~n.m y~rleştlrilınişti. TencffUs bağırsak ı 
\'a~ıta(tlyte yagılnıakta ve bu bağıl'f!ağın ucundaki bir kutuda j 
da sUnter Qulu.:ouyordı.ı. Bu sUnğer zehi~li tozun bir miktarmı 
emmekte T.-e l>ıt maa.keler insanları zehir-li gazlarrlırn nıUkc.m· 
m~t bil' RUre-tte k:oruyabllmekt~dirler. 

üç kil8 ağırlığında küpe 
~oma.tr:ı. adrıı:ıınrn sık ormanlrklarr içinde yaı;ıyan birçok 

gayri medeni insanlar va.ı:dtr. Muhtelit kabilelere a.yrılan bu 
insanlar a.ra~mda öyle garip Ad.etler- v.ardır, ]ti modeı;ti in~a.ıı
la.ra bu. §..ctcttcr çok gliIIJ.pç görünUyQr .. Bu kabilelerin 1\.adm
tarı kutaklarrncla 2 hatt~ 3 kilo a,ğırlıtında kUpe taşırlaır. Dlr 
kadın.ın gi,VeUUt \e zerığlnliği kUpelerinin, bUyUklllği.i; ile öl
çülmektedir. 

Som,a.tra adaamdan dönen ıseyyablardan bir .grup oradııki 
kadtnlar-ıJ) bu·ktıpelerl çok kU,~Uk yaş.tan itibaren taşrmaya 
alıı;ttklarmr görmUşterdlr. 

Zorla harbe gitmek isli,y,en Amerikah 
Nevyork şehri ahalislndeo. genç bir Amerikalı kendisinin 

muhakkak: 1$~~tte aQ.şre -.J,ınmaemı istemiştir. I<~akat. bir gö· 
zU kö~ ola? bu genel uJı,ert komisyon al'lkere almamışt.ır. Genç 
bundan müteessir olmuş V'l.; 

- lııgilterenln eu t>UyUk k..ahr&ıJJl&nının. bir ~özü kördilr. 
lröl'~~ otdul\'ı h•ldwt onttn h~keH Trallllgar meydifrhlrda. d1· 
kUmiştir., diye ınukal>eJa etmiştir. 

Fitb;.k.lk.!" meışbqr lnıgJliz Amirali Nelı?onun bir" ~ö~li kör
dtt. 36 :raşmd~.Jken kör oıım ~11 amiral İngiliz mfllctine büytık 
hizmetrerde burunmqtur. 

VeıUT volkanının ha.ra.reUnden iatJt.ade ed.ilıııek ist.-eni.y,oı-. 
YaJnı.z. bu tUdr Y.eD~ değ11dtr. Allmle~uınn aellaJ.,:rdenbe:r:l V:F.t
zU.T volkanı ile. meşııu.ı olın.aktat,dır. Bazıları volkan.ı söndllr
medeıı fı~.ıtıran ?Avlardan :o.e su.retle istifade ıtd.Uebileceği ha~
kmsla te.tkiltlerde bııhuıın~kta, bazıları da sıcak gazlardan is· 
tifade çaresi b.ult1n.acat olul'S8 mUthiş bir en,erji temin oluua
ca.ğınt ve şib)dl havaya 11.S(Uı;ı giden hararetin insanlığa faydalı 
işlere sarfedite.blteceğinl söyleıxıe~tftdlrle". 

Eğer volkanı bir 4fJiplln tçiııe ıt.ıabiltn'itk mümkün oluraa. 
diıer kUçUk volka.nlar da derh•l mUfadell bl.l! Iıale gelecek.tir. 
Bu ınuazz.aın ı>t&Dın. tabakk.ukanu şimdiki iıısanh.k görebile~ 
cek midlt'? :Buraaı meç;hu.l ..• 
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~ll!lıbtWJ'l'~ T..,mat tmlt~'" Ali tık 
lııedm. 

ı\ı!ll: X....dUIU?' ~'1ıa11tot ve Vatao lı11r• 
tar1Ul a.ıı&M>. 

MfLl.t: ~ ~ (.'mrltı f'lhıtl); ,,. JJııtıc>!llnl 
TUJIA."i: Lul6. Şuto rıltaıılatııJW '°' l..._· 

l&DlllU'll Jıvdı.ıL 
an..&.L: soven fed&llen <'"1rkce> .e eu.eı 

.ını. 
AL~U: Tl:ııfun S'&efl (tQrlı.~} ..,. Honoıuıa 
!!11!'1 O!lı•ıJli ... ,, ·~ 
AllOC~: !~lıtl"*l t ltlh11!T(IÇll-1T". 

B BŞ IK T.A!S 
liUA'lt f'.: ır.art Mtuvpet <T1U'kcf\l 
~t;S: Van ~ fft~ 
Gt'r.F.L: U~ıt dOf'ltnJlla Tt Vorlla xı .... 

&:A&l I 01' 
HALii; bl~ (~) 
SCltln'YAı l!l&takNlle ~'1111 ••·hı Uılınt 

8'~8 tl B AR 
8.'1.l'l: flllfft1lıı -~ (~~t 

BA KIRK OY 
NU;rtTADf: Ztyrıtblllt ('J'llr\:çe) ... Cltt• 

lı>AUUN'., 
a.oıfaı an•-••••· 

,.. 
ş.rın1R 'IlYA.'tROSU 

Bu gı>ce 20.30 da Te. 
rıepaşı Dr~m 1n."lmı: 

YELP!ıZS 

••• 
Koıncdi kt.~mı: IKIZT ... .EU 

HAJı.t<. OPERE'Fl 

Uıı ak~am s;ıat 9 da 
Zozo Dalrnasla son 

lemtil Gl1' KAL 

Halke9inde temsil 
Emi11:i1nil ltalkeaintl~n: 
~'Yimi);in Clr~ıtlbithJndaki ~lo.. 

nunda husün ,.e yarın akşam ~at 
n.:ro cfa teös~rtt ,.ıhentiz tal"ııhn

dan Ofa:rd'i l'tl1'1l) _piyen temıtH' ~ 
dill'<'ekttr. 

fıclm<'k arzu l'drnlrrin gir;,. kıu:1. 
lıw:ın L evim.iz b.üro.. .. 14.1ul.3J) aJmala.rı 
rkıı olnnnr. 

t Askerlik iş,t~ 

Beşikla~ i\ske-rltk ~ul,c.~idnrn: 

1 .,..... t.i~e YO mııadili okullardan 
mozıtn ol\Jp .henüz ıt..,kerc 9e\'ke

dilmemiş (335) dahil rloğumuna 
kıı.dar kısa hizmetli geyriislam efrat 
a~kerlik hizmetlerini yapmak iiıe. 

re S.ıtYkedil~t-klerindcn dl'lrhııl ,u
be~o ı:ıetınol~ri. 

2 - Tabip '~ ·~tei·iner ~ıınlıııa 
ayrıtmı.s olaolııı:. bu rlavelt~o nıu'
te~na oldukları il:i:n olunur. 

fr..A. · 

f!OdanbuJda Mahmutpa~:ıd;ı 22j 
nmnerah nra~azada trtk{lt:ıj liı-:ıre· 

tire iştigal ecJrn lfmıMm Fevıinin 
esbabı m:ıt)'Qbu ile konkordato nk
detmcl<. üıere vaki talebi İslıınhnl 

t~ra H:1kimtfğinc~ muvafık gör.Hl~
rek bt\ barıta kendisine iki ay müh
btt- nrilmiş ,.e İstanbuııta ! üncil 
\"akıt Haımıilıa. 3, ~lir katta anrknt 
Methi S.ı.i.t Giinı,,, koırıise~ La.vin k14 
tınmış ol<lulhmdan mnınnileyh lb. 
ra~m F«rzidcn alacaklı olunfa.rın 
l>ilcilml& ,.esa.iki ile birllkt~ tarihi 
ilbdan itiba"n yirmi gitn %arf1n
ı1a komisere. müracaatla alacakları
nt bydettirmeleri lüzumu bu nıil<l-

, det :ı:aT'hncl:ı mfü·a<'aat ctnıiyenlerin 
!Mnkordato milzak'<!rele~ine Kııhııl 
ohmmaya<.'altları İcra ~ tnıh ka
nanuntm 292 !l<.'L madde~ine te-Yfi~ 
bn Hfn ohumr-. (309i45 

A.LEMDAR siHm1s: 1tdi 
TOSVN PASA 

Türk Filmi 
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) , adırcan Katı 
-Senin daha çok ... ateşin var. 

Hil.sta olmayasın!.. Ne oldun? ... 
Yüzün de ... sararmış ... 

- Şey ... Yorgunluktan... ola-
cak .. . Otomobil epeyce sarstı da .. 

- Kendine iyi... bak... Belli 
olmuyor .. Ben bu hale .. üç günde .. 
geUim ... yavrı:ıcuğum ... Ah. seni 
o kadar ... dü1ünüyonım iti ... Ma. 
tanyo<lan.. şey.. ba:ba.nda:l diye. 
cektim ... Haber var mı? .. 

- Geleceğim sırada biF mek· 
tup aldım. Kendisi her zamandan 
daha iyi ve mesut imi~. faka.t acı 
şeyl~r yazıyor ... Sana okumayım. 

- Ne gilıi acl ... Öğrenmek .. is
·~im ... 

- Harpten ... Acı F'ayılmaz bu 
ama , dilime öyle geldi... 

Mariya daha yorgun ve hatd 
bitk:n görünüyordu. Kekeledi: 

- Onu oku ... baııa ... 1Iavdi... 
Elissa annesini bu arzudan vaz 

geçirmek i:;tedi. 
Fakat razı edemedi. 
O zaman karyolanın biraz ge. 

risinde duran hizmetçiye dışarı 
çıkmasını söyledi: okumağa baş
ladı. 

Hastanın yüzünde hiç bir de. 
ğişikJilt olmuyor<lu. 

Mektup bittiği zaman mırıl
dandı: 

- Bildiğimiz şeyler.. . Fa • 
kat... Sahiden acıdır yavrum ... 
Güzel İtalyamız ... O. bize yetmez 
miydi? .. Buraya ölmek içi 1 ••. gel· 
diğimi de.. biliyorum... Ben ne 
ise... Uı.kin sen... Sen genssin ... 
Yaşamak.. hakıkındtr... Hep seni 
düşünüyorum ... 

Her zaman. olduğu gibi bu se. 
fer: de Elissa ile annesi aynı fikic:
de idiler. 

Mariya kızının yüzüne öyle 
hasretli ve ıcvgi dolu baJctş.lar a.. 
ttyordu ki, onun kalbinden ge • 
çeııleri bile şc;>,iyor gibiydi. 

Sözüne devam etti: 
- Seni çok .. solgun .. buluyo· 

rum ... Hem de .. zayıflamışsın!... 
Nen var? Yoksa hasta mısın? Ben 
net ise. •. Fakat ıı;cn .. ölmt!'f K-.ndi
ne iyi bak! ... 

Genç kı:ı: annesinin göğaünc 
kapandı ve ağladı: 

- Hayır... Anne... Sen öl.ıı)e.. 
ısıolie:in-! Son ölil.rsen ben ta.Q.ki bu 
dünyad.a. yapyalnız kaJacölğrm ... 
Öyle sanıyorum •.. 

Hasta kadın baş1nı salladı ve 
kızının. &açlanm okşadı: 

- Yatan d~. değil.,. 
Diye söylendi. Genç kr.ı: bu sö· 

zü olduğu gibi kabul ediyor, yii. 
zünü annesinin yüzüne sürmekte 
devam ediyordu. 

Şimdi annenin de gö.ı:leri ya -
şarrnıştr. 

Elissa şu birkaç gün içinde yap 
trğı şeylerin, duyduğu korkuların 
bütün ağrT"lıklariyle kaLbinin üs~ 
tüne çöktüğünü duyuyordu. Har
bin bütün dehşet ve insafsızlığiy
le ay:lar<:.a ve Y.tllarca sünnesi 
mümkündii,r. :Sunu. hoş görmedi. 
ğini de annesine elbet söyliyebi
Iiı:di. 

Söyledi. 
Hatta hu zavallı Habeşlere acı

dı gtnı. iııtcmoksizin onlar& kartı 
ca.ndan gel~n bir sevgi ve ba~~ 
Jantı duyduğlllJU bile il.ive: etti. 

O zaman Mariyamn dudakla. -
rrnı:ian şu kelimeler döküldü: 

- Elbet ... Habeş ... kanı ... Ha
beş kanıl... 

- Ne dedin? Anlamıyorum ... 
Anneciğim? ..• 

O ıaman Mariya yavaş ya.va1 
ye gittikçe kesilen bit sesle on ~
kiz yıl önce olup bitenleri anlat
tı ... 

Sonunda şunları söyledi: 
- Mağarala .. Getasu ile .. baş. 

başa kalıruştık ... öyle .. kuvvetli ... 
Öyle ezici idi ki. .. Ona .. karşı ko~ 
yamadım, O gözler.. insanı.. biT' 
bak.Jşta.~ kır.kıvrak.. bağlayan ... 
gözler ... Onlara .. yenildim.. Ma
tanyo .. çabuk .. yeti~mişti ... Faltat 
t-am vaktinde .. d~il .. Ona her şc· 
yi.. olduğu. gibi.. açaına.dırıı ... Qn. 
ce .. senin doğacağını ummadım ... 
Karnımda., krmıldadığutı.. ıduy. 
d.Wktan sonra ~.. acıdnn.. kıya
madrrn... Seni.. kocam.. öldürür· 
dü ..• Halbuki hiç bir .. günahın .. 
yoktu... Katanzaroda.. doğduA ... 

·Matanyo .. o zaman Eritrede .. idi. 
Bu sırrı.. yalnız.. ihtiyar doktor 
Bizani'ye açtım... Beni doğurtan 
lcla.. o idi... Bana sordu : "Bu iş 
ne zaman oldu?". Tam dokw: ay .• 
önce !... dedim .. ' 4Hayrr. dedi ... Bu 
çocuk .. yedi aylr~tır. Matanyodan 
b!t§kasınzn.. olamu !. ». O kadar 
kUYVetle .• söylemişti ki ... Ben bi
ı~ .. bir an için .. kaprldrm ... Ma. 
tanyo ise.. beni çılgm gibi.. sevi.. 
yordu ... İnandı ... Fakat ben~. on 

sekiz yıldanberi .. yüregimde bit 
kurştın kül~e8i .. taşıyorum .. 
di .. hiraı .. ferahladım... Lak· 
soylemesem ıdaba .• iyi.. idi de 
mi? .. Sen kimseye .. aöykme .. 
sırrı. .. Daha çok.. içimde tıı 
madığım .. için .. beni bağı~a Y' 
r.um... Hı:m. kimbilir.. bollri cf• 
bil~cn .. daha .. iy;idir ... 

Gens kızın gözlerinde doıal 
aydJnlık gittikçe büyümüştü. 
riya, kızının üzüleceğini zan"-' 
tigi halde böyle bir halle 1car' 
!aşmamıştı. 

Elissa mır-ıldan<iı: 
- J;Iabeş kanı bal, .. Damar 

nmdalci kan... Qemek ki on'llı:ı 
çin ... 

Annesinin yü:ıiinü, ellerini 
pü_yordu. 

- Elbet daha iyi oldu ... serıı 
de sana söyliyecek şeylerim va 
Ben de hunu şimdiye kadar- 9 

den bile gizli tutuyordum. 
- Nedit? .. 

- Ben ... Seviyorum ... Bir 11 
beş delikanlısını seviyorum ... 

- ?!?!... 

- Evet anne... Candan ~ 
yorum ... Şimdiye kadar onu urıll 
ma.k için çok Ç_,alıştım: fakat 
pamadım... Demek ki bunun 
bebi varmış! ... 

Annesini daha çok merakta 
rakmamak irin her şeyi oıoıı 
gibi anlattı. Sonunda sordu· 

- Beni bundaJl yaj.mz. ~e 
bir sözün vazg~irir ... Eğer s 
istemezsen. unutmağa, hi_ç o 
aa kalbimde uyutmağa ~ışırı 
Ne dersin? ... Bu yüzden üzül 
ne razı olamam ... 

...... Benim .. saatlerim .. bile 
yılı ... M~ki .. acviyoreun 
sevişiyorsunuz, buna. kim ne 
yebilir? ÖlürserQ .• beni unu .. 
ym ! .. Sağ kalır~.. sa.adet.İ.I' 
•,;alı~acağım ... Kanın seni.. nere 
götürür .. ve katbip .. ne yi jst 
se .. onu yag ... Kızım .. a§k.. . 
zaman OAun .• bir saati.. bil . 
bir ömürden .. daha .. değerli 

Hasta.nın gö~lerinde uz 
kalan Qİr a..ık saatipin güzel ı 
ve güzel renklen vardı. 
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HABEŞ ASLAN tARJ ? •.. 

Mikael. kas~da.n s~t.ı 
sonra biraz yürümüş, otl 
üıere başrbpı, WlVerilı:ııi§ 
mekkare katırlarına rastıarn.ıı 
Bunlardan birin~ bindikten 
ra. kestirme ve ~Q> yoııar:d 
Habeş cephesine ka<lar git 
~k zorlu olmu~tu. 

(Daha vat) 

VAKiT 
(iazeteıle çıkan buh)n r:ııı 

rc~iınlerin hukuku. mahfuıd 
ABU:' ' F TAIUFI-' ..:& 

Memt~el 11~m1e 
t~itıd• QlŞl 

AY.ilk v;; iM " 3 ~ylık ~o ..::.; 
6 ayhk 473 8'-~ 

ı J tllık OfN~ . HIOO 
1 aı-ılt:t!ım K:ıJkan Hırlı~• ı~ 

avcfa oıın kı...rıı,, ctusuliır P~ 
bırlıliıne ııırmıvt•o Vl'rlere 11'' 
\·14tmı,.. lll'!lf'f koru .. 1ıtmml."dıl• 1 

..\bone tıı:vllını bıfdıreo ıne 
tuıı "Ve tel.ı;ırRI 0<.'rt>tını. stı'I 
ııara~mın cııısta ve'.\·a tıank8 1 

voJlımıB: ilcret1nı ıdare tendı 
rıne ehr. 
~ü•klyenJn br" no"t" ttı~rtc 

ztnd(' VA KlT'• alwlne ~"'' 
l\dreııı .WlH~lnn~ acrett 

23 1nır.a,tur. 
" • '\: . rrRETJ,RR1 

rkart't 11/lnltıruun <ıMnttm . 
tırı <ıontfan •tıh.ıtrt!n ıltın ..ad 
rıQda ~6: le U\'f:ılıırdıı 511 ~ 
rus: d~rıillncO ~vfarla 1: ık' 
"fi 0('6ncfüfp 2: bırlnc-M., 
llR•lık VBl)I k~rnttt! 5 lirsdtl 

Rii\·ük. ı:olc dn~mh. idi 
rrnkl! ıl~n vrrrnlı>rf' &\'Ti • 

•nrlırmeler 'Vamlır. Re<ımt l!Afl 
rın "-'tntim salırı 30 kurustu 

11t·a~ ""~t"~ttP Olm•! 
ııtn~ük tlAnlar. 

nır dt>la "fl. U:I ıi~f•"'' 50. 
ılttkı""tt ti!l. ıli'lrt ılc-fn'<ı 7;) ., 
ılt>fa"t 1 no kuru tur. t.'\- •" 
ıl'ın '0 Prtmll'Mn hir dela"'ı 
\'tıılır. l>ört ~ıırt ızeı:en uftrı13 
1•7.la ~IJM3M ~ k~taO 
~p edtJır-. 

V.altıJ h•m clo~ruıtan cJ~ 
kt'-nıfl lrlıı,. \'l'rinde. heri! 
bra e:ıddec;inde Orhonbe.1' 
nınıtıı XEJ\f.A r.ıroot~ 1" 
lınn Rilro..,u l'll\·tr flftn •: 
,.,.t.,, 1Rr1?n""" ı,.ı,.ınmt qf), ' 
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Erzincanda sarsıntı / Yardım komitesi J 

nin millete 
1 
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devam ediyor beyannamesi '5000 R ı · 
Ba.'}tarat• ı incidt!) / US QS.ilerıni 

nut olan.Jarın bilyilk rsurabtnı dil- 1 
şünmeğe davet ediyorum. • • tt •t (Bllf tarafa 1 İncidıe) 

ftkta talanların Jskôn ,.e ibate. 
P.rlnln toıntnJne Azamı gayret 

mesal f!larfetmenize mani 0ı . 
lkıamalıdır. Her gayretJn esus 

da biri 27 günü saat 22.ıs dedi
ğerleri bu sabah aut 3.30, 4.40, 
6.t O d'l dört hareketi.uz olmu~. 
tur. Hasar yoktur. 

mesaiye askeri kuvvctle rlrolz 
de tştlrdk eylemoktedirle r. 

Fc!_aket haberin~en d~r!n bir it . es l r e l er 
teess-1.:.r cluran Cumnurreısımiz \'e 

eJefi budur.,. 
en etraflı yard_rm t?=dbırlerı alın~ ı j~.nsrnın haber verdiğine naz.aran duğu tasrih edilmektedir. 
masmı cmrctır.1;lero.r. Fınlandiyalılar çarc;amb .. ü •. 

DahUlye VekiU UoOnc-ü U· 
. uml mUfettişli~e gönderdiği 
tr emirde mUCettlşll)( mUşa

\-ir \'e memurlarının derhal 
~rzJncana bareketlcrlni bll-
41rdl. 

Ma:atya, 28 (A.A.) - Dün bu· 
raca Erdncanın maruz kaldığı fe· 
taket duyulur duyutma.ı feliket. 
z.e::lelere Uk yardım olmak ü.ıere 
Malatya belediyesi tarafından Er. 
zincar.a trenle 1300 ekmek gön. 
derilmiştir. 

Hafik kaza merkezlle JpglJe 
nablyeslnln zelzeleden mtitees· 
sır olan köylerine yolların 
karla örttllU bulunması dolayı
slle Stvutan yardımda hulu· 
oulamamaktadır. Bu köylere 
yardım. ~rokatt.an t emin edtJ. 
mek üzeredir. 

Feliket sahalarındaki köy· 
]erde bulunan doktorlar ağır 
yaralıları maballlnde ilk teda-

Milli Şefimiz, derhal e.:ı ıe.ri ve 1 Rira, 28 ( A.A.) - Rcuter •· ı hemen 35 bin kip ye balii bulun. 

C "h i t bük . · d h 'lk :r-
3 gun Sovyet Tebliiı um ur ye umetı a. a l Finlandlyanm §imalinde vuku-

~Dj.ın itibaren mütc:acldit sıhhi bulao bilyük meydan muharebesi Moskova. 28 (A.A.) - LenJn· 
ım~at, ~alzer.:c v~ yıy~~k .tren.. esnasında 5 oin Rus esir etmişler. grat mı~-~kası erkinı harbiyesi. 
len tahr..lc ettt. tiO vekihmıı bu dır Ak a kit H 1 i ldd nin tcblıgı: 
sabah An karadan zelzele mınta. alına. b' mh g,__e5 va le 5 n Ren 27 Kanunuevvelde hiç bir mü. 
lı; • • A . . . n u ac;c:r, orman arın, us h" h"d" ku habe • 
asına gıttı. ynr teessür ıçındo: öl .. 11 . 1 d 1 ld ğu ım a ıae vu u r venlme-

Dlvrlkten geçerken treninıf . 
Erzincan tçfn ıo kamyon 

Erzurumdan bir sılılıi 
heyet Erzincana gitti 

bulunan millet vekilleriıniz, dun· ı· , u .~e yarta 1 ~:ıydie 0 u 0 u - mektcdir. Sovyet tayyareleri ke· 
k .. . . , 1 be . nu ı .... ve e meir.e r. ır 1 1 d u ıçtımaıarınc.ıa nım riyaae. . ş uçuş an yapmış ar ır. 

liklenccek. ticn altında bir milli komite te9- Riga, 28 (A.A.) - !doskova- Finlaodiyaya giden gönüllüler 

Emin Kar~kuş 
Ankara, 28 (A..A.) - ZelzeJe_ 

de:ı miltensir olan mmtakalar-

Erzurum, 28 ( A.J\.) - Yer 
sarsıntııunrn Erzurumda sebebi
yet verdiği fe!aket haberi burada 
duyulur duyulma: vali vekili Hil
mi BalQ'nın riyasetinde belediye 
reisi ile ticaret odası reisi ve sıb. 
hat mü:iürilnden mürekkep bir 
yardım komisyonu teşekkül et
miıtic. Hemen bütün halk büyük 
bir alaka ile ve elinde bulunan 
imlcanlar dahilinde para, eşya. yi
yecek ve ııaire teberrü etmekte
di·r. 

viye tAbl tuttuktan sonra sUr· 
atla Sivas numune hastahane. 
slno naklettlrmektedirler. 

kil ederek mHJetimh:in de yüksek c!an alı:lan l:aberlere gore, Sta. Ko nhağ 28 A.A. -
yardur..ına müracaat edilmesine lin, her ne pahasını olursa olsun . pe ' . ( >. Jl'tn. 
karar verdiler. Komite bugiln An- Finlaı'ldi}'alıların mukavemetleri· landiya ce~hesı.nde d~vil§lıtelc il-

lfa.n ıayiat miktarı peyderpey gel
ll'ıekteclir. Fakat bwtlara istinat 
tdcrok qağıda verdiğimiz rakam. 
1'r muvakkat olup icahır.a göre 
~kik ve teyit edilecektir. 

Kızılay ıubelerine gön-
derilen eıyalar 

Ankara, 28 (.\ . .-\.) - Milli 
Yardım Komitesinin TeşekkU· 
ıu An karada, İAtan bul da, i'e 
rurdun en uza.k köşelerine ,·a· 
ruıcaya ku-Oıır her tarafta bU
yU k memnuniyetle karşılan· 

mıştır. Para, ylyecok, giyecek 
ve yatak takımı yardımı yur. 
dun her taratında Kızılay şu· 
balerine gelmcğe baı,lamrştır. 

k da t kk"' l · sı- ün viJA ni lcnr.ak içtn Mennerheim battı zere h er gün Fınlandıyaya Dani. 
.ara eşe u cttı. ~t "'- Ü ..ı. . • markalı oönüllU kafileleri hare 

yet v: kaza mcrkezlerir:cle de h~ 2'Cn.!rde en p:üzıde Sovyet krtaa- .. • 
bcı k u1 calr tınc!a.n 800 bin kifilik bir kuvve. ket etmektedir. Gerek faal, ge· 

me~ ~J'l:(~ ur a :S:.·ır. tin tabşlt edihnesini em:-etmiı- r~ ihtiyat zabitler arasında da 
. a. at ~r!~'~ n ıt .''!e eşya tir gıtll'ck isteyenler pek çoksa da, 
ıanesındc bırıbirırle musaba.b Lon. • milli mildafaa naz n bu tal b 
edeceklerine asla şliphe etmem dr11, 28 (A.A. ) - Fınlan. . . , . . 1 e • 
F · ı k ür' · diya umumi kıırarglhmdan gelen krı ıa af. etmemıttır. BunWlla be. 1 - Sivas vilayeti; 

Hafık kazas.uım İspile nahiye
'lnin merkezinde 200 yaralı var
dır-. 13 ev kıemen yılnlmı§, Oktu. 
ton köyünde ise 3 ev tamame::ı 

acıanm ıstırap arrnr anca s - L' h be d So . raber &en gilnlerde 300 den fu-
atli toplu ve umwni bir yardım ır a ... r e, V\·ctlenn kıtaatın 1 D ' 

1 f' b r -· · ı ~fl b'li · önüne b;r ço •~u kadın ve çocuk a an markalı, Danimarkada te-
u Uer etmr ıgı l e ki beinlte ı rız. 1 OL"Dak ü;ere sivilleri koydı;klan ferb.;rlik itan edildiği takdirde 

nu ayınr.z • erce va.. bildirltmektedir. . derhal dönecekleri bakkmda bir 
tanda~ıntz kara kı§ ortasında a- . . _ • . taahhütname imzaladıktan SOMa ap olmuştur. 

Bayburtta. 16 ölil, 70 yıkılmış 
~ tesbit edilmiş, Pirput köyünde 
lae 16 ölü bulllnnluştur. 

Sihbat rnüdlirü doktor Salim 
riyasetinde ti~ dcktor, ilci basta· 
bakıcı, ikf sihhat memuru bir kıi. . . 
tıpten mürekkep sihbiye heyeti Zonguldaklılar 35000 

lira verdiler 

çtktadırlar ve her türlü eşyaya Fu~Jena cauetkirane bır Finlar.dfyaya hareket etmf9Jerdir: 
muhtaçtırlar. Devlet hareheleri rnaneVTlllıtrı Dün iki ihtiyat tayyare nblti Fin 
mamureler haline getirecektir. Londra, 28 (A.A.) - Rcutcr Jandiyaya hareket ctmiıtir 

Zara kazası köyJerin:!e haıwat 
,t'i, olarak henüz teabit edilıne
~tir. 

dün akşam hususi bir katarla Er. 
zinc:ana gitmiştir. Heyetin yanın-
d1 icabccien ilaçlar ile hazırla.nan 
yiyeu:kleri. ekmek, karavana ve 
sair_!Yi de götilrmektedir. 

Zonguldak. 28 (A..A.) - Bu
gUn Partide valJ Halit Aksoy· 
un relsllğlnde Parti rels vekili 
Ahmet GUrel ııe lktısat mUdü· 

Fakat felaketzedeleri inpat mcv· ajansının Bergendeki rt:smi ına- lınç gönüllüleri · 
aimi gelinceye lcadar aoğuktan, bafilden öğrendiğine göre, ula· Stokbolm, 28 (A.A.) _ ıı _ 
hastalıktan, aı;lıkta11 ~.unafa~ . dan ~te~e itcr~emckte olan Alve· 1i gönUlltilerden milre.kkep ~ 
etmek ve barındırmak Turk mıl. lada.ki Fınlandıya ordusu çok cii. milfrezenin Finlandiyaya battbt 
Jetinin en yüksek an'ane ve Cazi. retkar bir manevraya tevenill et- ttmi§ olduğu haber verilmektıe
Jetlcrinden olan tesanilt ve yar- mi§tİr. Bu ordu Finlandiya hudu. dir. 

Zara merkez kazasında maalc. 
f 1500 CSlü vardır • 1000 ev yı. 

ştır. 
Erz:incancla sarsıntı 

devam ed ·1 or 
ru ~mal Zühtü Aysan'ın ve 
Havza kömUr şirketleri mU· 
dUrlerl ve Ticaret odası ve 
Kızılay Kurumu reislerinin Jş· 
tlrAkBe bir toplantı yapılmış ve 
t1Unktl bareketia.rz neticesi, fe
JAkete- uğrayan vatandaşlara 
yapılacak yardımlar üzerinde 
kararlar almıştır. 

Suşehri merkez ve nahiyelerin
e 150 ölü, 50 yıkılmıt ev vardır. 

a merkezinde nüfus zayiatı 
l olup yıkılan evlerin adedi de 
O dan ibarettir. 
Şarkışlada 2 kişi ölmüş, 11 ev 

hkılmı§tır. 

dm:ılaşmanın mil&teşna bir misa. dundan 65 kilometre mcufcde Bir Eatonya ada• bombalandı 
llni göstermek mevkilndeyiz. Fe- bulunan Sovyct ararisindeki Kan.. Tallin. 28 (A.A.) _ tıd Fir. 
JAkctc uğrayan vata.ndaşlann Ü· de gölleri mıntakasına kadar iler· l&ndiya tayyareal diln öğle Uz:eri 
midi ıdevlette ve sizlerdedir. Mil. temek ve bu suretle Murmansk Estonyanın VaJndlo a:laar üze. 
ti komitenin ve fUbe!eriııin et:ra 'd~ryolunu . kcamek istemekte- rinde uçarak dolrus bomba •tnııf. 
fında toplanuuz. Vatanda§lık va· dir. t.ı.r. Bir aaat sonra yine bir Fin· 
nfeaini yapınız. Oılo, 28 (A.A.) - "Havas": la.ndiya tayyaresi ada iizeriııde 

Kuyuluhlsar kazas.ı merkezin· 
e ma.aleaef basar çoksa da zayi. 

lt miktarı henllz te&bit edilcmo· 
·ştfr. 

L Bu rakamlar Sivaata saat 1.30 a 
qdar te&bit edilebilenlerdir. 

Erzincana gelince hasar ve za.. 
tın pek mühim olduğu anla

tılmakta ise de henüz kat'i ola
k te&bit ctdilcmeıniştir. Yardım 

~e kurtarma ameltye.t batüır.,_. 

Erzl,ncan, $8 ( A.A.) - Sar. 
smtı hafif olarak devam etmek. 
tedir. Şehirde vıkılmamış bina 
hem<;n hemen kalmamıştır. 
Şehrm bütün sokakları enkazla 
doludur. Bu enkazın temizlen • 
mesi ameliyesi henüz bitmedJ • 
ğin.den hakikt öJU ve yaralı mfk. 
tarmın tesbiti bugün için im. 
kansızdır. 
Şehrin nüfusunun maalesef 

mühim bir kısmının yaralı oldu. 
ğu ve ölüm mikarmın da fazla 

Komisyon ilk yardım olarak 
derhal Kııılay emrine 35 bin 
Ura tevdi eyleml,tir. Büttln vl· 
l&yet kazaları içinde de ayni 
suretle birer komisyon teşk11 
edilmiştJr. 

T. B. M. M. Reisi Te Milli Nonreçin timalinden gelen ha. u~utsa da bomba •tma""§tlr'. 
Yardım Komitesi Reiıi berlere göre, yiyecek yokluğun· Bombardımanlardan }raraıa • 

Abdülhalik Renda dan dolayt Sovyetlerin Mur. nanJar oJınamsşsa da ada feneri 
marısk üssünde karıtrkhklar zu.. ban hasara ufranuıtJr. 

ha.sara duçar olan Tokat, A • 
masya, Ordu vilayetlerine mü. 
cavir bütün viliyetlere de ta. 

bur etmiştir. VaJndto adası Finlandiya lrar. 
16.000 kiıiye kartı 35.000 kiti fezinde tlmale dofru en Derfde 
Helıinki, 28 (A.A.) - Ladoga bulunan Estonya adalldır. Bu· 

golü timalindeld Finlardiya kt· gOn Ruılaon lıgalf altında bulu. 
taatımn ancak 16 bin ldtiden mil· nan Finlal\divava ait Suunurf a
rck:kep olduğu, b.rp)amıda1d daanın ~5 kilometre cenubu pt'· 
Sovyet kuvvetlerinin i&e hemen bisindedir. 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

li:yctıyle devam etmektedir. 

Kayseri halkının 
yardımları 

Ke~·sert. ıs (a.A.) - Bugün 
Partide 7•.Pı1&0 to.PJaauda. ı. 

mim edilmiştir. 
Milli Komitenin tebliği 

Ankara. !8 (A.A.) - B. M. 
?oıtecllsl Relslnln riyasetinde 10-

Tercan kazası köylerinde fi 8.. 
ili, 8 yaralı vardır. Evler tama· 
ltıen yılı:tlınıftır. 

Çarşı tama.mile }"Ikılnuş ve 
kısmen. de yanmıştll'. Kurtarma 
ameUyesi her taraf tan gelen 
yanlmı ~ tillftCJe ... 
vam etmektedir. 
• 81.1Xl.9, !8 ( A .A.) - Bu e&balı 
ıstasvondan Erziııcana bir im.. 
dat trenl tahrik edilmiştir. Bu 
trende 300 amele ile sıhhi im. 
dat malzemesi, kamyon ve oto. 

Jllretzedeler için maddi y&i'· 
dım temini. yatacak ve yiyecek 
eşya tedariki ve felüetSedeJe· 
rln bu mevsimde oadırlarda 
kalamıyacakJan gözönünde tu· 
tularak, fel&ket mıntak&Sın
dan bJn nurusun Ka150rlde 
barındınlm&lan lmkAnı tetkJk 
edHmlş ve banlann Kayserlye 
pakledUmelerf fçtn aJAkadar 
makamlar nezdlnde teşebbüs. 
lerde bulunulmuştur. 

w~AIUl.rm ~qıupu 
haber •etm ... ardı 
komitesi !aa!}yetfne başlamrr 
ur. Blrlncl taksit olarak Mec
lis namına 20 bin Ura Kızılaya 
yatırılmıştır. 

Miflf Şef Diyarbakırda 
Trabzon merkezinde bir ölil, 6 

>araıı vardır. 2 ev tama.men, 24 
~ krsnıcn yıkılıruştır. 

Trabzonun merkez köyJerlnde 
l ölil vardır, 7 ev kısmen yıkıl~ 
ıştır. 

mobtller ve bir çok ekmek bu. 
lurunaktadır. 
Banndınlamıyanlar 
başka kazalara 
naklolunacak 

Kmrla~n yardımı 

Komitenin her tarafa gön· 
derdiği tlk tebllğl aynen neş
rediyoruz: 

ElAa#. 98 (A.A.) - Relll· bakıra dofra yola~. 
cumhur lsmet loönUnU hAmfl EZ4a1, 18 (A.A.) - Saat H 
buluna.o bususl tren dün nat de Reiaicumhuru ufurlayan Or. 
19 buçukta şehrimize muvaaa- general IUzım Orbayla d6rdOD. 
Jat etmtotır. cf1 umum mateWt korJreneral 

Vakfıkebir kuasmda, merkez. 
ele öl il ve yaralı yok ise de 3 ı ev 
lamamen, 20 ev kısmen yılplmrş· 
tır. Köylerinde 4 ölil, 35 yaralı, 
l.tmamen yıkılınrş 20 ve kısmen 
lırkılmrş 8 ev vardır. 

Maçka ka:zasında hasar aztdır. l 
t-v kısmen ydalmıştır. 

Giresun viliyetinde hasar faz
ladrr. Fakat orada da miktar he 
lliiz tesbit edilmektedir. • 
t Y1;1~ bildirdiğimiz gibi. 
. erdığinıU rakamlar ica.b·na garc
lleride tahki kve teyit edilerek 
~ata.odaşlarırnızın ıttılama arze.. 

An1;ara, 28 (Hustt8i) - Zel. 
zele mm.takasındaki vaUler f e. 
liket mıntnkala.nnda misafir o. 
Iarak barındırıJamıyan ailelerin 
zelzeleden masun kalmış şehir, 
kasaba ve köylere nakillerine 
hemen b~yacaktır. 

Elcizığdan giden 
sıhhi heyet 

EU::ığ, 28 ( A..A.) - Burada 
teşkil ed!Jen imdadı sıhht he. 
yeti, bugün h usust trenle Erzin. 
cana barekC!t etmiştir. hndadı 

Ankara, 28 (A.A.) - Kızrl· 
ay e-0mtyet1 umumi merkezinin 
zelzelede zarar gören yurttaş· 
larımtza yardımı devam et
mektedir. Bugün Amasya Kı
zılay merkezine 5 bJn Ura ile 
100 don ve 100 gömlek 100 de 
battaniye, Zara kazası için 300 
çadır göndertımlştfr. 

Erzincan Kızılay merkezine 
çocuklar için tekrar 1000 don, 
1000 gömlek, Samsun Kızıla· 
yına da Z bin Ura gönderilmiş· 
tir. 

Yurdwnuzda ~n rer sanıa
tılarmdan müteeufr olan feJA
ket.zede vo.tanda'Jlanmıza 7ar
dım m&kRadlJe BüJlilk Millet 
Meclisinin dftnkil · colsestnde 
Meclis Reisinin .Başkanhtında 
t.fıtekkftlfl kararıa..,tınlmış olan 
Mll1J Yardım Komitesi, bugüıı 
B. M • .Mccltsl BcJBI Abddlballk 
Rendaoın rtrasettııdo O. H. 
PartlsJ Genel Sekreteri Doktor 
Fikri Tfli~r He Me<-lls Parti 
Müstakil grubu rcJs vekili Ra
na Tarhaodan ve Meclis PartJ 
-Orub11 reis vekili Bllml Uran
dan mürekkep otaro.k tefeltkiU 
etmişUr. 

El&ut, 98 (A.A.) - Geceyi Akdofan aat 16 da huaal trm. 
istasyon önünde hususi trende le Enlııcana hareket etndeJer. 
geçiren .Mllll Sefimlı aabahle· ı dir. 
yln 9 da oehre çıktılar. letaı- Generallerin trenhıde fellket. 
yondan dördUncU ·umumi mU· zedeler için çadır, çamqır, ek. 
fettı~llk konağına kadar olan 1 mek. şeker ve çav gibi gıda 
ciLdd~nııi iki tararına luUzam· ' maddeleri de vardır Bu trenin 
la dizilmiş olan mektepliler ff hattın açılm~sile beraber Enin.. 
halk, MUU eefimlze k&MJI bU· cana. varacagı umulmaktadır. 
7Uk teıahUrde bulundular. Dly.ırbak"t.r. t8 ( A.A.) - Re. 

tnöııU, konakta Tuncell ve lsicumhur İsmet İnönll, A&t 
ElA&ığ villyetlcri erkAnrnı ka- 20,.lO da hususı trenlerile -.ehrL 
buJ ctUJer. Umumi AIU!ettlşllk mlze muvasalat etmJşlerdlr. 
konağı önUndeıı otoınoblllerine 
binen Reisicumhur, ElAzıjt, 
çarşısının başına . gelmişler ve 
oradan it.ibo.reo b iHUn çarşıyı 
7ağan kara rağmen yaya ola· 
rak dolaşmışlardır. Belediyede 
şehir işlerini, vllA,yette vlHlyet 
işlerini tetkik buyuran Milll 
Şef, Tümen tarargAJunı ziya· 
ret ettikten sonra şehir sine· 
masını görmUşler ve buradan 
kız ensUtUsUne gitmişlerdir. 

.lapa İtalya kralını 
zi ~arat etti \:!itecektir. 

T urhalda 9 ölü 
15 yaralı var 

" Turhal. 28 (A.A.) - Dün sa.. 
, ~ burada bq altı saniye süren 
d bır har~ketiau olmuştur. Uç ev 

8ıhh.i heyetinfn yanmda bir c;ok 
hasta otomobilleri n'! kamyon. 
lar bu.lunınaktadır. Aynı tren. 
l~ 2 bın de ekmek gönderilmiş. 
tır. 

Ziraat Bankaları valile-

Kouılt.e b:ı makıôiatla ra.pılo
<'ak nakdi ve ayni 1·ardunlann 
doğnıca Mllli Yardım KomJt.,
sl lıe...,.abına Ku.ıli.l•·a yatırıla
rak oradan makbuz a'ınmasmı 
esas oJarak k&buı etmiş vo U. 
M. Meclisi Az08ının llk taksltJ 
olarak KızıJaya IO bin Ura ya
tırmıştır. lfonıJtc, tekmil dlA
)'Ctlero tAU komiteler t.eşkllile 
her 7crtle harırsonr ,-atandaş. 
larm teberrilAtmı toplamnk i· 
tin mülbakata tcbl~atta bu· 
Ju.nma>·• da kararlaştırmıştır. 

Roma, 28 (A.A.) - Papa, f· 
t.Alyan kral ve kraliçesinin 11 
llkkAnunda Vatlcanda tendlaJ· 
ne yapmış oldukları ılyaretf 
iade otmek Uzere bu sabah 
Qulrlnal sarayına ııtmlfllr. 

hkılmış ve birçok binalar da ha
&ölra uğramıştır. 

Ankara. f8 ( A...A.) _ Bu sa. 
hah Ankaradan hareket eden 
trenle zelzele mmtakasma bir 
szhht imdat heyeti gitmiştir. 
Aynı trenle Kızılay kurumu ta.. 
rafından Erzincaı;ıa cadır ve di. 

rin emrine tediyatta 
bulunacak 

Ad'tlnı, !8 ( A.A.) - &§ve. 
kil Dr. Refik Saydam, Uçilncil 
ve dördüncü umum müfettişlik. 
terle AnKara. Erzurum. Erzin. 
can. Sivas. Kaksert ve Malatya 

e Dokuz ölü ve l S de yaralı var
ı dır. Civar köylerde sarsıntınm 
~ribat yapıp yapmadığı hakkın. 
da bir maJUınat yoktur. 

Yozğatta 
Y~ 28 (A.A.) - Dün sa.. 

hah bütlln memlekette hisscdiL 
llıi' olan yer sarsıntısı Yozgat ve 
ltıülhakatmda da duyulmuştur. 

Madende iındaı:lı sıhhi blnw 
tlaımı ve Sorgun'a bağlı Daıba-

tıa köyünde birkaç hane oturuıa. 
IQıyaca.Jc derecede hasara uğra.. 

ıtır. 

tki çocuk ile bir kadmın en.ku 
'ltındıa bJdı""'9 bildirili' • && yor. 

Trab%0nda 
.Tr.t.mm. 28 (A.A.) - Şehri. 

lııizde 27 sabahı iki ile üç arasın. 
~ beş yer sarsıntısı hissedilmiş-
!· tile seüelc 20 saniye kadar 

'tirınfit ve oldukça fiddetli ol
~u,tur. tçkalenin bir kısım du. 
:~ıan, bir cami minareaivle dL 
'er bir caminfn de şerefes{. bazı 
~terin bahçe duvarları yrkılmış.. 
lr. Gilmrük daircainm çatısı kıa
en ı.a.rzr v,örmiittür. 

Malatyatla 

ğer lcvazrm göndP.rilİnfştir. 
Yıkılan bir köprü 

Erzurum, M (A.A.) - Alı· 
nan malümata göre dUnkU ha· 
reketlarz nctfcesJ geçit lstas
Yonundakl köprUnUn J"ıkılma
sı YIJzUnden dün akşam Erzu
rumdan kalkan trenin geçit 
lı:;taRyonuoda kaldığı ·re Erzin· 
canla demiryolu mul'asalasınrn 
bu ırnretle lnkltaa ıı~radığı an· 
Ja3rlmaktadrr. 

Askerler karla kapalı 
yolları açıyor 

viJA.yetlcrine bugün ver. 
diği bir ta.limatta, hiç vakit 
kaybctmeksisfn masraflara kar
şılık olmak üzere mabaIU zira. 
at bankalarmm valilerin emri. 
ne tediyatta bulunacaklarını, 
vil!ytler kendi aagari ihtiyaçla. 
n için elzem olan gıda madde.. 
lerinden fazla olanlarmı derhal 
ve bilMasıla Erzincana sevket. 
melerlru ve vU~yeUer biribirle • 
rine nazaran ihtiyacı gö% önUn. 
de tutarak kendilerinde olmıyan 
mal7.eıne ve maddeleri diller en 
yakm vllayetlerden temin etmek 
suretlle sevkl)'8.U inkrtaa uğrat.. 
makı.ııızm idame eylemelerinı teb. 
liğ etmiştir. 

Bu talimatta ber ııevkedUen 
kafile ile ne gönderildiğinın de 
günü gtlnüne ve doğrudan doğ. 
nıya BqvekAlete bildirilmesi ve 
maJıalUnde yapılan müşahedat 
neticesinde yapılması faydalı 
görülen başka işler \'8J'Sa bun. 
lar tein de umumi müfettişlerin 
w v&merfn Buvekl!et.e teklifte 
bulunmalan biicllrllm!~r. 

t'ı ''""~ra. 28 (A.A.) - Bin "" . M 

Sh-8.R, 98 ( A.A.) - VflAyctf· 
miz içinde hareketlarzdan mil· 
te('ssfr olan mıntakalardaki 
felAketıede ler~ yardım için 
bUyUk gayretler sarfedllmek· 
tedfr. Bir taraftan Zara, Hafik 
kaza merkezlerine imdadı srb
hf heyetleri ile Jllzunıu kadar 
çadır, batta.niye. yiyecek ve 
giyecek göndertldf#f gibi di• 
ter tarattaıı kar Ue örtülO bo· 
Junan Zara • Sa,ehrf yolu ile 
Koyulhisar • Bfvaı roıunun a· 
oıJmaeına ~htılmaktadır. Bu 

Ba talimat ayrıca Erzincan. 
dan ~n. ~ ziyade felSket ve 

Dikilideki tahribat 
UınJr, 28 (Husu11i) - Zelze. 

leden Dikilinin Ncblle.r köyün
de 22 ev tamamen, 13 ev kıs· 
men yıkıldı. ?\Ufusça zayiat 
yoktur. BugUn 11.60 de lzmlr· 
de iki saniyelik bir zelzele ol· 
du. Diklll havalls!ndeki çadır
lar Erzfnca na gönderildi. 

Ecnebi radyolarda 
Dün gece Londra. Parfs, Ber. 

lin ve Roma radyoları memle. 
ketimizln geçirdiği felaket ha. 
berini verdikten sonra kendi 
milletlerinin duyduklan tees. 
sürlere tercüman oldular. 

Londra radyoeu bu ara.da Er. 
zincandakJ ölU miktarını 9000 
olarak bildirdi. 
Baım Birliği btanbul 
mıntakaauwı karan 
Basın Birliği İstanbul mmta. 

kası heyeti dünkU toplantısmda, 
balo hasılatından b!r kı!lllmm 
aelale fel1kebedelerine tahstıl. 
nf k~r1Mtmntl]tTr. 

EustltUde bir saatten fazla 
kalarak Tunceli kızlarının ye
tişti rllmesl meseleslle uzun U· 
zadıya meşgul olnıuşlardır. Sı· 
nıfları ve atölyeleri birer birer 
gezmişler, çocuklardan sualler 
sorup lznhat almışlardır. 

Cumhurreisimiz, öı?le yemeği. 
n1 umumf müfettişlik evinde 
yemişler ve saat 14 de Diyar. 

üniversitede 
Dün Mehmet Akifin 

hitıraaı anıldı· 
Büyük milli ,aJr Mehmet Aki

fin öJilmliniln üçüncü yıldönilmü 
milnuebetiyle latanbuJ UniveraL 
teai aençliği dlin Univenite kan-
fera."la salonunda bir ihtifal tertip 
etmiJtir. 

1talya kralı Vilı:tor Emma
nueı "Sefirler salonu,. undll 
Papa 12 ncl Pie'yl tahta otur
mağa dnet etmfşUr. Kral, Pa· 
panın sağına ve kraliçe de so
luna oturmuştur. MUlAkat 30 
dakika kadar devam etmıvttr. 

69 Mnedenberl ilk defa ola· 
rak bir Papa İtalya Kralını zı. 
yaret etmektedir. 

Roma., 28 (A.A.) - Papa ile 
İtalya kral ve kraliçesi arasın· 
da teati edilen ziyaretler do· 
Jayıelle B. Massolinl'nfn de 
lklnclkdnun ayı içinde Papayı 
ziyaret edeceği tahmin edll· 
mekt~ir. 

Kopenhag, 98 (A.A.) -
National Tldende'nto Berlln 
muhabirine göre. Papalık IJe 
ltalya arasında cereyan et· 
mekte olan müzakerelerin be• 
defi bir nevi Antikomtntern 
Paktı yapmaktadır. 

Berllndekl enternas1onal 
İhtifale saat ı 8 de gençlf~tn 

hep bil' ağızc'an söyledikleri b
tiklil marıiyle ba~lanmış ve aziz 
ölünün ~ururııa hürmeten bir 
.daJdb ayakta ıusulmtı§tur. Bili. 
barı edobfyat fakfilteei profe!MSr. 
lerindeıı Ali Nihat Tarlan kilnO
ye gelmif, fairtn edebi plMlye. 
tini izah ctmi~tir. 

mabafllln mUtaJensı şudur kf. 
Papalık ve ltalya, dünya lbtl· 
IAllnl tesrle çalışan boltevJtll
ğe karşı buıUnkU Avrapa TUl· 
yetine binaen daha ciddi bir 
hattı hareket lttlbaıınr lllımn· 
hı l'Ôrm!kttdtr. · 
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BAŞ 

DIŞ, NEZLE 

SABAH, O a LE 

ve AKŞAMLARI 

Yemekten sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

GRiP, ROMA TtZMA 

NEVRAUI KIRIKLIK 
ve bütün ağrılannızı 

derha l keser 

L~--'' __ _ 
RADYOLiN 

LUZUMUNDA GUNDE 3 KAŞE ALINABIUR. 
(, : ı • • • .• ·<ı 4 •• • ; • .. • • • '.. ~ " • , .. ,•t • . •1 ,_"-"! • ~ • • • • ] ' l 

KAYIPLAR 

Diş macunu ile fırçalayınız Dariiş-::ıf:ıhı mcklrhindrn 34 l <:e
nrsi ııde :ılılı,i:lırıı t:ıs<lıkn:ııneı:ıi za' ı 
clliııı. Yenisini çıknrncn"ıınd:ın es· 
kisinin lıükınii yoktur. 3-1 Murat 

--Kıralık odalar---1 
* • * 

ı~ın11!•111. 27 /tl./.-<iımn 1!1.W. 
l!l'.!:! sl•ncsinılc Br\o"I ı Bum 

\lerkez Lisesinden nlılığıın ş:ılııı

ılcl nameyi knyhell i 111. Surcl ini ı;ı

k:ıracıığı mdn n hiikrnii 'oklıır. 

Ankara Caddesmde 
Muayenehane 

demza ve caddeye nazır Yazıhane ; Atlaya. 
yapılmağa elverişh kirahk ucuz odalar 

1.iuor kı:ı \"mi/i/d <309i3) 

S \111 111 : A.\i /U fi ' 
n:ı'lılriıih \"l'r' \ '.\1(/1 \t nlhıtn•ı 

l 'n: 11111 Sı•<ır1\0tılı ,,ı,,rf" "'lrn 
Hrfıl< ~hmı•I ı,,:,., rnırıl 

Gazetemiz idaresine müracaat 
--............. ~~-----........ ~~~~~~~~-~~~~~~---~~-

1 · OBiLYA MERAKLILARJNA ~ 

l
SA.NDALYALAR, K P "YOLALAR POBTMANTOLAR • 1 

vesalr her nevi ve ııJc mobilyalar 
Fabrika flatma satılryor 

AUI MOBiLYA MAOAZASI : AHMED FE\ 'ZI 
f .. • .. nl;oııl Ri~'tOA~A \'Okll!ı\1 No r,n. "'rl · ?~J07 \. 

' 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

1Lınırın en modern. en temız ve ~ muntazam aıle 

yuvasıdır. Konfor. temızlik , ucuzluk noktasından Anka. 
ra Paluın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorifer li. müteaddit fir•rlı oJd~ğo gt. 
~ DP.fia yemekler veren lokantayı, pa.s+..ahaneyi, vr kL 

• 

~athaneyı bavıdır. 

~---' T.IŞ BANKASI 
Galataaaray Liaeai Alım Satım Komiayonu 

Baıkanlığından: 
Cinsi Mikıları Fiyatı i lk teminatı 

Kilo Kr. l.ira 
M.ıla l)·a kayısısı çekirdekli 3000 80) 

.;. 

Kuru üıünı rezıki 500 20) 
çckırdekııiz ı:wo 24) 

.... 
" .. 

Cr~ani erığı 2000 30) 3:?-& 
Ce' ıı iı;ı GOO 45) 
Kuş uziımil 2j0 20) \ 
Fındık içi 5110 4j) 
Kuru incir 500 22) 
Çam fıstığı 250 110) 

Gılatas:ır:ıy Lhcsiııin mayıs 19-tO sonuıı:ı k:ııfar ihliy:ıçl:ırı olan yu. 
karıda cın:d, mikd:ırı beher kilo tahıniıı bedelı ve ilk teminatı yazılı yi. 
)Cccklerin 5 1-19.ttl cuma günil ımıl ı:; de Beyo~lıı l slıkliıl caddesi 
!\"o. :149 da li4'rlı·r nıııhasclıcciJ:ğiııde toplanıııı okul korııis)onca a\,' ı k ek. 
ıillınesı ) ıpılncnktır. 

hteklıler Tıcarel Odasının ~enı yıl ,.,sik:ı,ı ve ilk lcnıin:ıt m.ıkl..ıuz- · 
!arife bırlıkte !loıu ııeçen tcıin ve saatle kom o;yon la bu lunmaları. 

Şutnanıeyı ıormek 11e teminat )ıtlırmak için Galatasaray 1.ise i 
ldııresine nıüı acaatları. (1041i7) 

1940 küçük cari hesaplar 
ikramiye Planı 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yaı:nlacaktır. 
Kumbaralt ve kumbarasıı hesa'Dlannda en aı elli lirası bu. 

lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1Qd(I • f.. . ' • ,. -~ .... r .,.- (!r ;r • 

det 2CH)0 liralık = 2000.- Ura 
3 .. 1000 .. = 8 000.- .. 
fi .. 000 .. - 3000.- .. 

12 .. 2r,o .. = 3000.- .. 
4 0 .. ıoo .. - 4000.- .. .. - j,0 3 700.-••• .. •• - .. 

2l0 .. 2.; .. - ö200.- .. 

ı,-

Şirketi Hayriyeden: 
Yılbaşı münasebetiyle Pazar akşamı fevkalA.de olarak Rumeli ve 

Anadolu iskelelerine uğramak Uzere K!SprUden gece yan51Ddan sonra 

1 
saat 3 te .bir varur tahsis edilecektir. 

Yine flazar ak~ıı.mı rcvka'ıl.de olarak Kabataştan ÇskUdıı.ra gece ya

runndan ııonra 2.30 ve 3.30 da ve OskUdardan Kabatqa 3 ve f te Araba 
''ap•ırlan .... ~er ynpıı caktır. 

--- - ------------ ---•J 
ıs!anuu ı deledı ıes ıJtlen : 

Rckltım mal•sadl:;le kullanılan zıncr Hoparlör ve gramofonlar hakkında 
umumi mccllııln 22 XI 939 tarl.ıindc ittihaz ettiği karar aşağıya yazıtmıotır. 
lıtm olunur. 

Madde: 
DükkA.n'arda müşteri celbini temin maksadlle elektrıkll, elektrikalS 

ziller, çıngıraklar çalınması. 
Radyo ve gramofon atan mataza ve dU•tk1nlarda ve aatııı yerlerinde 

sedalar aksettirecek vcçhlle rekllm vuıtası o:arak Hoparlör ve gramofon 
kulla:ıılrr.aın memnudur. 

Gazino, bahçe, kahve ve buna mümasil umuma açık olan eğlence yerle
rindeki Hoparlörler, grama.onlar harice aksctt'rmemek ııartıle gUndUz1e 1 
aaat 10 dan 13 e kadar ve akıamlan saat 18 dan 23 e kadar kullanılabl.ır. 
Bu saatlerin haricinde kullanılmuı memnudur. (10804) 

ı - Şartnamesi mucibince 12-12-939 tarihinde kapalı zsrna ihale edl• 
lece(;i llı\n edilml§ olan 1 adet çuval yıkama maklnesi{ıe talip zuhur etmedi· 
ğlndf'n yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli alf ~200 lira muvakkat teminatı 390 liradır. 
III - Pazarlık 8 ·1-940 pazarteal gUnü saat 16 da ~bat&§ta le\•azım ve 

milbayaat §~besindeki alım komisyonunda yap:lacakt!r. 
iV - Şırtnsmeler hergün aözU geçen şubeden parasız almablllr. 

V - M'.Unakasaya lı1tlrak edec k'er fiyatsız fenni tekJitlerinln lhcle gü
nünden b"r hafta evveline kadar tetkik edilmek t!zere lnblsar ar Umum 
Milıfürtu;;-U müskirat fabrikalar ıubeslııe vermeleri ve tekllnerlnln katulU· 
nU mutazaınmm vesika almaları llZımdır. 

VI - ı.run:ı.kasaya girecekler yüzde i.~ güvenme parala.rile birlikte pa
zarlık için tayin o'unan gUn ve aaatte mezkilr komisyona gelmeleri ua.n 
olunur. (10774) 

J Asker• Fabrıka ar Saımalma Kom syonu ıllnları 1 
Tahml:ı edılen bAdell 3916 lira olan a~ağıda miktarı yazılı 13 kalem erzak 

SaJıpazarmda Askeri Fabrikalar Yollamar.ndakl Satınalma Komisyonunca 
5 ı 040 Cuma gUnU saat U de pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf p.rtna. 
melerl her gUıı komisyonda görUleblllr. 

lsteklllerin 293.70 lirayı her hangi bir mal mUdUrlüğUne yatırarak ala
cakları makbuz!a blrllkte mezkilr rUn \"e saatte Komlayonda bulunmalan. 

(10788) 
Kilo Cinsi Kilo Cinsi 

1600 Pirinç 3200 Bulgur 
1200 Sadeyat 480 ZeyUnyafı 

1200 Fuulye 800 Nohut 
950 Ye~ll mercimek 400 Kuru kayısı 
610 Kuru üzüm 1360 Toz teker 
800 Tuz 660 Zeyttn daııesl 
560 S:ıbun 

• • • 
Tahmin edi'en bedelf 313.5 Ura olan qağıda yazılı be§ kalem aebze Ila. 

kırköy Barut Fabrikası Muhafız Bölük kilerinde talim prtlle Salrpuarmd& 
Askeri Fabrikalar Yollamumd&kl SatmaJma Komisyonunca 8/1/9'0 Cuma 
gllnU saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. bteklllertn muvakkat temlnatı 
olan 23 lira 52 kuruşu her hangi bir mal mUdUrlUjilne yatırarak alacaklan 
makbuda birlikte mez~r gUn ve aaatte komisyonda g!Srllleblllr. Şartna-
meler her gün komiayonda görWUr. (10785) 

p 

900 kilo 
1200 
1200 
1800 
1500 
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VAKiT 

Soğan 

Lahana 
Pıraaa 

Patates 
Ispanak 

matbaası 
kısmını yeniden J ıs. Komutanlığı Satına· ın~ m ~u ııanıarı 1 

Cç bınek, ~ınııı )t'ılı n:ıl.:lı)e lwı;ıımu, ıkı ınekk.ire l:ı c •ınan 32 tıa, 
tı:ı1un açık eksillme ile satın ahn:ıc:ık t ır. r.tlinakasasınıa 2 1 940 Salı 
ıünll ~•t 10 dı ba,ıınarık ve aynı günde ihalrsl yıpılar3ktır. Hayv11n· 
l:ırın ı ~ıın:ık i~li~ f'nlerln lırlli f{iin ve "naile lı.ı) vıtıılarile berııber Fın. 

Tiirhive iş Bankastna para ya•trmal:la 
miş olmaz, a11ni zamanda taliini::i de 

Kitap 
tanzim edip açmıştır t/alruı para biriktir 1 

denemif olursunuz. 
Kitap, mecmua, aazete buar. 

-.• • • ••••••••••• .. I,, Tabiler namma dizği isleri alır. 
~·1 ... ----·-!-------... -· '·ldıdı Komulnnıık Satın:ı!mı Komi~~·onuna gelmeleri. (1029~ ) 


