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Zara kazası 

Kurban verdi 
Bayburtta 16, Pirputta. 16, Şarkışlada 2, 

Tercanda 6, Vakfikebir köylerinde 4 ölü var 
(Zelzeleye dair ilk haberler 4 üncü · sayfamız.dadır.) 

ısı 

St©lDö liil 0.ü Dil ~oın11rü 
Ne bahasına olursa olsun Fin mukavemetini kırmak için 

Mannerhein hattma 800 bin 
. 

Milli yard1m komitesi 
faaliyete geçti 

'~:~~~D!EIH 'llili~--! ~.~ :(~~)e ~:~~kd~~r. ~~~~,~~r~: 
, dan alınan haberlere göre Stalin, kiLmişlcrdir. Bu mmtakada çete 

her ne bahasına olursa olsun Fin- muharebesinin en muvaffak bir 
lfindiyalılarm mukavemetlerini harp usulü olduğu zannedilmekte. 
kırmak için Mannerhein hattı ü· dir. Büyük MIDlet Mecllsl 

namına, IUk taksOt oıara~ 
Kaza Baya 20 bin llra yatırıldı 

Bütün vilayeti erde tali yardım 
komiteleri teşkil olunacak 

' 

Memleket, yardıma koşmağa başladı; şehrimiz
deki resmi ve hususi müesseseler harekete geçti 

ler; bütün mekteplerde yardım kolları 
tetekkül etti 

Ankara, 28 (A.A.) - B. M. M. Reisinin riyasetinde olarak 
dün akşam teşekkülünü haber verdiğimiz milli: yardım komitesi fa. 
aliyetine başlamıştır. Birinci taksit olarak Meclis namına 20 bin Ji_ 
ra Kmlaya yatınlmıştır. 

Komitenin her tarafa gönderdiği ilk tebliği aynen neırediyo-
ruz: 

(De'\'"amı 2 in"! !lal·fadı.) ,_ 

zerinde en güzide Sovyet kıtaatm· Kayaklar takmış olan 250 Fin· 
dan 800,000 ki~ilik bir kuvvetin lftndalı, düşmanın münakale hat-

1 tah~it edilmesini emretmiştir. lanm ve bilhassa Moumıanska 

Zelzele felaketine uğrayan tehirlerimizi bu haritada 
daha bariz ıönnek "mümkündür 

ıms KITAATThlN 01'-cN'DE 
KADINLAR VE ÇOCUKLAR! 

Londra, 28 (A.A.) - Fint~ncli. 

Felaket A k 28 (A A ) _ z 
1 1

,.. ~ a umumi karargahından gelen 
n ara, • • e ze - . d So · k 

d ·· · 1 t k 1 1 
bır haber e, vyetlenn, ·ıtaatın en muteessır o an mın a. a ar • . .. . ~ 
önunc bırçogu kadın ve çocuk ol· dan zayiat miktarı peycle. iJey 

gelmektedir. Fakat bunlara isti
nat ederek a~ğrda vet1diğimiı: 

mak üzere sivilleri koydukları bil 
dirilmektedir. 

rakamlar muvakkat olup icabma SO\'l'ETLER SIIUlll'E OTOMO
göre tahkik ve teyit edilesektir. BİLLER!Nt DE .MİTRALYÖZLE 

1 - Sivas VilAyeti: TARll'ORLAR! 

Hafik kazasının hpile nahiye. Helsinki, 28 (A.A.) - Finlan· 
sinin merkezinde 200 yaralı var. di)'alılar, Salmijaervi mmtakasın. 
drr. 13 ev kısmen yıkılmı~. Ok • da Ru~ar tarafından kullanılan 

turon köyünde ise 3 ev tamamen tankların pek fazla miktarda ol· 
harap olmuştur. masına binaen mukabil taarruz 

mıntakasında 

Zelzele 
devam 

ediyor/ · Bayburtta, 16 ölü, 70 yrkılauı teşebbüslerinde muvaffak olama-
ev, tesbit cdilmiı, Pirput köyün - ) mışlardır .. Bununla beraber Flnl~n 
de ise 16 ölü bulunmuştur. 

Zara kazası köylerinde hasarat ,_.. 
kati olarak henüz tesbit edilme • 
mi5tir. 

Zara merkez kazasm'CJa maale- ı 

sef 1500 ölü vardır. 1000 ev yı •. 
kılmı~tır. 

Su§ehri merkez ve nahiyele. 
rinde 150 ölü, 50 yıkılmış ev var 
dır. Kaza merkezinde nüfus za
yiatı az olup yıkılan evlerin ade. 
ıdi de 1 O da:ı ibarettir. 

Şarkı§lada 2 kişi ölmü~, 11 ev 
yıkılmı~tır. 

giden ~imendifer yolunu tahrip et· 
mek üzere Sovyet arazisinde epey 
ılerlemislerdir. 

Carclie berzahında Sovyet la.. 
taatı, halihamda Vioorga 45 kilo
metre mesafededir ve bu ~ bom 
bardrman etmek için urun menzil· 
li top k'"Ullanmalan ihtimal dahi· 
lindedir. 

Sovyet tayyareleri, Ladoga gö. 
lünün şimalinde üzerinde Kızı1· 

haç işareti milkemmelen görül
mekte olan bir hastaneyi bombar
dıman etmişlerdir. 

Ôğrenildiğint göre ~et tay. 
yareleri, cephec!en dönmekte olan 
sıhhiye otomobillerini de mitral· 
yöz at~ine tutmuşlardır. · 

(Devamı t lnel llQfada) 

Buıün hir an\iaz lialine g~en Erzincandan bir manzara 

Kuyuluhi5ar kazası merkezin • 
de maalesef hasar çoksa da zayi· 
at miktarı henüz tnpit edileme
miştir. 

(Do,·ıunı 2 inci sayfada) :Tokattan· bir manzara 1 
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Cumhurreisi lı 
i 

Er~nncaıırı 
fa>~&"' M®ktup 

valDsnnej f 
g~nderdt 

"Bütün devlet memurlarının fedakarlık, vazife·: 
severlikte bi:ribirile yarış etmelerini beklerim.,, f 

Stalin'in 
emrı 

Ela:ıl, 27 ( A.A.) - Zelzele mü· zamand:ı kamılcn tamir ve telMı 
nasebetile Reisicwnhur lsmet l· edecek ve bugünkü enkaz içinden 
nonil, Erzincan 'alisine aşağıda'd memleketin güzel bir mamure ı 
telgrafı çekmiştir: çıkanlacaktır. 

"Erzincanın uğradığı felfil.".ete 
pek müteessir oldum. Bütan ınil. 
let de Erzincanla yakından al~ka· 
dardır. Cumhuriyet hü rumeti fe
Hiketin ıstırablarını hafifletmek 
için acil tedbirler alm15tır. En zi· 
yadc ıstırabımızı mucip olan nil
fusça uğradı~ımız pek acı ziya:irr. 
Diğer tahribatı milletimiz p"k az 

Bütün de' et nıe.-nu:larınm fe
dakarlık. vazifeseverlikte b"ribır

lcrile yarı .. ctmc!erıni beklerim. 
Halkın ıstırabını teskin için 

biihass:ı manevi ahvalde sükOnct 
muhafaza edilme!ıdır. Milletimi· 
zln Erzincarı1n candan alakadar 
oldu~u halkça bilinmelidir . ., 

ltmct INONU 

Mili! yardım komitesi 
faaliyete geçti 

(Bqtarafı 1 inci aarfada) 
Yurdumuıd& eon yer earsmtJlarından mUtcesslr olan felikct. 

zede vatandatlarmur;a yardım ma.kudilc BUyülc Millet Mecliainin 
dünlrll celseılnde Meelia Reiıinin başkanlığında teıckkWU karar
Jaıtmımıı olan mlllt yardım komitesi, diln B. M. M. Relai AbdUl· 
halik Rendanm riyasetinde C. H. Partlai genel sekreteri doktor 
Fikri Tilzer ile mecliı parti mUatalcil grupu reis vekili Rana Tar. 
handaıt ve mecllı parti gnıpu reis vekili Hilmi Urandan mürekkep 
olarak teıckkUl etmlıtlr. 

Komite bu makaatla yapılacak nakdi ve ayni yandrmların doğ. 
ruca milli yardım komiteal hesabına Kızı.laya yatırılarak oradan 
makmu alınmuını eau olarak kabul etmlı ve B. M. Mcclial a.ıası. 
mn ille takliti olmak Uzere K.u:ılaya 20 bin lira yatımuıtır. Komite, 
tekmil vilıyetlere tali komiteler teıkilile her yerde hayır aever va. 
t.aadaflamı teberrOatmı toplamak için mWhakata tcbllğatta bulun
mayı da kararlapr:mııtır. 

Memleket, yardıma koguyor 
Ankara, 28 (A.A.) - Milli yardım komitesinin ~ülil Anka· 

rada, lstanbulda, ve }-Urdun en uzak kö:;elerine \'3nncay:ı kadar her 
tarafta püyük memnuniyetle karşılanmıştır. Para,. yiyecc!{. giyecek 
ve yatacak takımı yardımı }-urdun her tarafında Kıı-ılay ~ub~lerine ~ 
gelme~e ba~lamışt.ır. 
Şehrimizdeki müesseseler faaliyete geçtiler 

zelzele felaketzedelerine yardnn için, Elektrik, Ttinel v Tram· 
'"aY idaresi memurları, aralarında iki bin lira toplamışlar ve Kmlaya 
yatırmışlardır. 

Şehrimizdeki l>azı mQeı;seseler d~ Erzincan felaketzedelerine yar· 
dun ellerini uzatmak üzere harekete geçmi~ b-..ılunnnktadırlar. Bu a. 
rada Burla biraderler Kızılaya 400 lira gô:ıdennişlerdir. Ş .. hrimi.ıdeki 
bütün mekteplerde de derhal yardım kolları teşekkül etmi~tir. 

e altıkta fırtına 
Ri::a, 28 (A.A.) - Şiddetli blr 

fı~ Baltık demıinde gemile -
rln serüscferlnl tehlikeli bir hale 
aokmu§tur. Fazla olarak Dani • 
markablann emniyet mrntakasrn. 

dan birçok mayn kopararak de • 
nize dağtlmı~tır. Birçok vapurlar 
ve kargolar acfere çıkmaktan vaz.. 
geçerek limanlarına dönmü~ter • 
ıdir. 

Hasan Kurnçayı, Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlunun ihtiktı.rla 

mücadele işine bir ceza kanunu meselesi değil, bir milli iktısat m~o;e
lesi gözüyle baktığını kaydederek, memleketin bir taraftan ikti"la:it 
vasıtalarla ihtikA:-a lta111 t~kiHitlar vücuda getirmekte devam etme· 
sini, fakat diğer taraftan ihtikfu' maksadile }-apılan hare:{et\ere karşı 
ceza kanununun \•erdiği salahiyetlerin tatbikinjen çekinilmem::5ini 
jstemcktedir, 

f~
1

) .AKŞAM 1 J 
....... -......... ._ ........................... _ --- -- --

.. Dikkatler., sütununda. bütün lstanbul halkı tramvaylarda sat'· 
dalya kutusu tertibi nakliyattan 5ikiı.yetçi olduğu için belediyenin, 
tramvay varidatından fedakarlığı göze alarak, tak ilerin "dolmu~ .. 
yapmasına milsaade ettiği kayd~:lilm~kte. fakat buna rattınen incir 
çekirdeli doldunnıyan itirazlarla karşılaşılması "itiraz hastah~ı .. ola. 
rak tavsif olunmaktadır. 

''Siyaset Aleminde,, sütununda, lıalyarun bugünkü vaziyeti tah· 
lH edilmektedir. Mulıarrlr, JtaJyarun 1914 deki "İttifakı mQııelles,.den 
aynlıpna takaddüm eden hAdise ve sebeblerin bugünkQ vaziyete mil· 
~behetl olduiu fikrini benimsiyenler bulundulunu kaydederek şöy
le diyor: 

( Battarafı l incide 1 

Dün iki Rus tayyaresi, motör· 
len fena l~edığinden c layt Po. 
vaniemi ile l~emija:"\'İ arasında 

mecburi olarak yc:"e inmiş!erdi:. 

Bunlardan birisi tekrar ha,·aliJ.n· 
mı~ ve kaçrnağa mu\'.ıff ak olmuc 
sa <la ikincio;l Frnlardı»ahlar t:mı· 
hndan yal.calanmı~tır. 

So' yet ku\"Vctlen 'lın başlıca 

faallyetı. Carc'ıe t><:rza'ıınd:ı olup 
bilha., a üç ro'<ta\ .ı mutc\l>ectlı 

tir. Bu üç no',t.ı, şıııılardır: 

l htıilahtı gölu mınlakar;ının 

F'inl5ndıyahl:mn m{da!aa ı;ı tem· 
!erinin en za) ıf nokta ı olduf(u ım· 
retindeki tahrnınl rınııı doğru çı. 

ke.cazını umıl dm .. ktedırler. Fin· 
liı.ndiyalı'ar. "u golun cenup ~ 
hilindeki muka\tmetl nn<lc l~r. 

devamdırlar. 

ŞiDDETLi KAR 
FJRTINALARI 

Hehi,nki, 28 (A.A.) - Finlan· 
diyanın timalinde huküm aUr • 
mekte olan tiddet.h kar fırtı.nala. 
rr, iki gilndenıberi her l.1cl muha· 
11m urafın faaliyette bulunması. 
na mini olmaktadır. 

FiN ORDUSUNA GiREN 
DANiMARKALI SUBAYLAR 
Kopenhas, 28 (A.A.) - Danl • 
markalı birçok ihtiyat r.ubaylarla 
yedek subaylar, l"ilindlya ordu • 
suna girmitlcrdir. Danlına.rkamn 
maruf tayya.recilerinden ilci su • 
bay da gönUUU olarak Finllndiy3. 
ya hareket et:miılerdir. 
~ 

Himmler 
Roınaya mühim b'r 
vazifeyle gidiyor! 

Pariı, 28 (Radyo) - Buıu.rüü 
gazeteler, Alman Gegta}'>Q reisi 

Hiınmlerin Romayı giditin~ bfr 
çok tc!sirlcr hasretmcktedirlcr. 
Bu arada ''Ordre'' i:azetesi §Öy. 

le yazryor: 
Himmlerin ~omaya gidi~i. un

nedildiğinden çok daha mühim 
bir bldi.scdir. Zira, Berlin ve Ro
ma.dan gelen haberlue göre. Hit. 
ler, Gestapo reisine, ltaıyanm 
vaziyetini vuZ"Uhla öğrenmek va.. 
zifesini vermiştir. Filhakika, t • 
talyan hariciye naı:ın Kont Ci • 
yanonun aon nutku. Alman hü -
kumctine, Musolininin Almanya
ya karıı tuttuiu hattı hareketi 
vazih bir §ckilck ö~rerunek ihti • 
racmı hissetmi~tir. 

Graf Spee müre:tebatı 
Buenoa.Airea, 28 (A.A.) -

Graf Spee mürettebatınd<ın l 036 
kişi, <&şkeri mıntakalal'!aa mevkuf 
tutulmıyacalc, kendilerine medeni 
ve meslelc.i her türlil faaliyette 
bulunmak hürriyetine tamam.ile 
ıaahip muhacirler nızarilc bakıla· 
caktır. 

Bir ziya' 
İstanbul Beledi}·esi Meıhehası 

doktoru mütekait miralay oj)era. 
tör Bay Adil Kamertan bugün sa· 
bah saat dokuzda teda\'i edilın::.~
te oldu&u Cerrahpaşa hastan~in· 
de vefat ettiğini tcessilrle haber 
aldık. Muharrir arkadaşlamnıı· 

dan Fikret Adilin baba:ıı Qlan 
Bay Adil Kamertan hayırsever, 
klmil bir im.an, iyi bir aile reisly· 
di. Bir müddettir kalb rahnts.ızlığı 
çekiyordu. Vdatı zayiattandır. 

Cenazesi yarın Cerrahp:ışa 

hastanesinden kaldırıla:ak, na:p:ı· 
zı öğleyin Eyüp Sultan auniinde 
kılındıktan sonra oradaki mezar
lığa nakl "e defnolunacaktır. 

Merhumun do;;llanndan ce'.'la· 
zede bulunm:ık i:>Urenler Cerrah
paşa hastanesine ka:far gitıniye
rek saat yarımda Eyüp S:ıltan ca· 
miine gelebilir!er • 

.. Bu bemıerlik etrahnda yilrQtülen mfitaleala: ve lnıiltere ile 
Franunm, ban ttalyan emellerini ta.'lakkuk ettireceklerine dair ıe. 
..,ıerdl 11111 tlrQlen mQllhaıalar, ttalyanın, oayanı difckat baıı ka· 
rarlara ftl'1l1Ü arifesinde oldutunu gö teriyor. Bunların hanıt isti· 
kamet!erde teı:ıhftr edeceklerini de, nihayet önümüzdeki ilkbahara ka· 
dar iörmü~ olaca~ı. .. 

M~rhuma rahmet cli!er. Fikret 
Adile ve ailesini! taziyetlerimiıi 

. beyan ederir. 

( Battarafı 1 incide) 

Bu rakamlar Sıvasta saat ı ,:;o cı 

kadar tesoi t edilebılenlerdir. 

Erzincan.ı gelin~c. haı>ar v 

zayiatın pc:t mc.him olöu~u a,ı 

la~ılmal:ta ise d.: henüz 1.ati o:a
ralt tcsbit edilememi§tır. Yarclını 
\•e kur:arm.ı ameliyesi bütün fa. 
aliyetile devam etmektedir. l 

Tere.an kazası köylerinde 6 ö 1 
Jü, 8 yarah vardır. Evler ta noı • 
m~n yıkılmı~tır. 

Tr .ıbzvıı rrn:ı hcz:ınJe b:r o!iö, 

6 yan1ll ""ı•:hr-. l ev tama.ıH:n, :.! \ 

.:v kısmen yı:Cılmı ur. 
Tı abzoııun sıtcrl<ez köylerintlc 

ı ölü, vaıdır, 7 c:'i kısmen yıkıl . 

mıştır. 

Vzık!ıkebir kaıasında, merkez. 
de ölu ve yaıalı yoksa da 31 ev 
tam.,mcn, 20 ev kısmen yı~ulımş· 
tır. l~öylerintle 4 ölü, 35 yaralı, 

taınamaınen yıkılmış 20, ve kıs. 

men yıkılmış 8 ev vardır. 
Maçka kazuında huar ardır. 

l ev kısmen yıkılmı~tır. 
Giresun vil!yetindc hasıır !az. 

!ardır. Fakat orada da miktar he. 
nilz tesbit edilmektedir. 

Yu:tancla bil:lirdiğimiz gibi, 
verdiğimiz rakamlar icabına göre 
ileride t:ıhlclk ve teyit edilerek 
vatantlaş1anmızrn ıttılaına arze • 

<lilecektir. 

Son Da!tika: - Zara.. Siv.:ı.a 

vilayetine tabi 48063 nüfuslu bir 
kazadır. K.asab<ıda 4703 n{l(us ve 
925 ev \•ardır. 

K.azarun nüfusundan 22,823 il 
erkek 25,240 ı kadındır. 

Meşahast 3,180 kilometre mu. 

rabbaıdır. 

ZELZELE DJ;\' ili ED1 roıı 

Bugün rasaı.ha~n aldıltmıı 
malClmata göre, zelzele bütün gün 
bir takım te.'-crrürleri kaydedil· 
mi~tir. Bunların içinde en şiddet
li ,.e mühimmi bu ~bah şaat 5 de 
o:muştur. Son ka}•dedilen sarsın· 
tı da saat 16 yı 1 dakika geçedir. 

Bu ~a~mtılar t tanbuldan hl~ 
sedilmemiş, ancak r:ısathanenin 
iı.letleri tarafından kaydolunmuş· 

tur. Fakat ~lzele mcrkuinde bu 
~r~ıntılann 'iddetll tesirleri •5· 
rüldüğü ~üphesizdir .. 

Masmafih de\'am eden bütün 
bu t~errlirler her bil~-Ok zelzele. 
den 80nra vaki olan ,.e uzun h3· 
diseludendlr. :Kırşehir ve Dikili 
zetzelelerinden sonra da tekerrür· 
ter urun ıamım de\'anl etmi~tir. 

Şebrımiz .ıe dün gece 
zelzele o!dd 
Kandilll ru.at."ıanni. tchrimiz. 

dt l:iün geu ~namdan sonra 
sa.at 24,36 da nisbetcn hafif ve 

Am:uyadnn bir ı:öninÜ§ 

sabaha knşı saa 5 i 26 dakika 
55 saniye geçe de çok kuvvetli 
iki zelzele kayôetmiştir. 

Rasathane müdürünün 
ızabatı 

!ilddetli bir :r:clzcle olm\ll.ıtur. 

çok ölil vardır. 

• • • 
Amstcrdam, 28 (A. A.) - 22 

UkkA.nunda Colelbcs adelft'l'Ulda nı. 

Kandilli rant.hanesi mUdürtl Fa. kua gelmiş olan zclzel~nln b-111 ol
tln r.clzele hakkında şunları !Öyle. duğu hıuınnn derecesi henüz knt't 

• t• olarak tcsbit edllemc.mlsUr. Bu-
mış ır: 

nunla bcırnbcr Banggald'de !!00 e-
,,_ Rasathane zelzeleyi çok 5icl· 1 k 1 fk" kl 

1 
i ··ı ti ,. n \'ı ı mış ve ı ı; n n o m ~ 

detli olarak kavôctm~lir. O kadar ld ~ lümd · 

1 

o u0 -u mn ur. 
ki hııreketiıırz eahası lstanbuldan Lo k il p b d-ı.• • evoe e o arnımı wu yo· 
:5::50 _ 6000 kilometre u:ıakt.n oldu- 1 9 kil tr 

1 
h b ı t 

un ome es arn o mu~ ur. 
ğu halde ııismogmf nlellcrimlzden 
ikisi ilk sarBmtl,>'1 kaydettikten bir 1°CZDE l"ETIUŞ, ltlÜBALAGAU 
nz sonra, kalemleri yerinden sıç - H1R RAJ\Al\I BUUJ1'-UYOR 
ratmı~tır. Zclzclcnln mcrkeıl eğer 
bir şehrimiz.in flzerlne isabet et • 
mişse orada maalesef tnıs UatUnde 
taş kalmamış demektir. 

Zelzele 25.30 kilometre derinlik" 
te, tahtelan: bir kaymadan ileri 

gebni§Ur. Bu dernllkteld zelzele
ler bUyilk satJhlar üzerinde tealrl· 
ni gösterdikleri i~tn yaptıklan tah· 

ribat da o nispette bUyllk olur. 
llu kadar şiddetli zelzeleler ayni 
mmta.kada iki uırdubarl aııcak i· 

k!, ne: defa kAydedilınlşt.i!'. MctnJe· 

keUmiz zelzele mınt.akıı!ı olduğu 

için bunu t.ab!l kar§ılıı.mak lbnn. 
dır . ., 

Amerik~, Şimali Afrika 
ve Felemenk Hindistanın· 
da zelzeleler 
Londm. 28 _ Şimali A!rikada 

Tanca cyaletlle Amerikada Los -
A.ncelos ve Sansalvador ıehirlerin
de oldukGa mlihim zelzeleler ol -
mu§tur. Hasarat ehcmınlyetlldJr. 

tnaanca ııı.ylo.t miktlırı t!!sbit cdt· 
leıuemiı;tir. 

* • * 

Ankara 27 (Telefonla Saat 18,30) 
Şu daklkayo. kndar Erzinca.ndan 
knt'i hiç bir maliimat almnmamış • 
tır. BUtUn dolaşan malitmat cay:ia. 
dan ileri geçe m cm ekte d lr. 
I.ln mmtakadald öltl ve yaralı~ 
nutuııun yüzde yetml§lnl bulduğu 

yolundaki ifadeler de bu tahminle
re dıı.yanmamaktadrr. 
Yilzdcnln Erzincan vUAyetintn u. 
mum! nUfuBUn& mı, yokaa nefıd Er
zincan nUfusuııa nu ait oldu"1. d& 

belli değildir. GönUlllller, bu tah .. 
nılıılerln doğra 0Jmama1uu fıte

mektedir. Nitekim, bazı mahfiller, 
vo Erzincanı bilenler bu y1lidenln 
pek mUballğah olduğuııu 8l>ylemt'k 
tedlrler. 

.Mehmet Akif 
ihtifali 

Büyük şairin hatırası 
taziz edileli 

Şair Mehmet Akilin ölümilırlin 
yıldönümil milnaacbetile bu ak· 
gam aaat 18 de üniversite konfe.. 
rans salonunda edebiyat fakülte. 
&i &ençliği tuafından bir ihtifal 

Am~terd.uu, ıa - Jl"elcmenlr yapılmıJtır. 
Hiııdista.runda S~lekt ndalnrmd:ı BUyü.k Akifin hatıra.smı:n taziz: 

-------,-.----~.....,,,--------~~~~.,..._--~------~ 1 edildiği toplantıda profesör ve 

EN SON 1 K A talebeler ta.rafından nutuklar ve .. D A K rilmiıtir. Ayrıca, bir heyet, pi -
rin merarrnt 2:iyaret ederek bit' 
çelenk bıralanıftır. 

Bir Alman torpitosu 

hasara oğradı 
Londra. 28 (A.A.) - lla\"a ı~

leri nezareti, dün Times m:ı:na· 

\>mqa \"e SuHolk mıntakasmda gö 
rülen tayyarelerin. ke~if vazife-ini 
rapmakta olan Ingiliı tanarcleri 
oldu,runu bildirmektedir. 

Amirallik dalre&I, dün bir lngi. 
Hz deniı tayyaresi tarafından ild 
Alman torpido muhribi ile 11 Al· 

man hücum botuna ka~ı y3pılmış 
olan hücum e!Jtasınd:ı torpido 

muhriplerinden birine isabet vaki 
oimuş olduğunu bildirmektedir. 

lkinci muhrip, deniz tayyaresi· 
no karoı şiddetli bir ateş açmıssa· 
da tayyare aalimen hareket üssüne 
avdet etml§t.ir. 

K olompiya •alıilleri nele meçhul bir harp . . 
ııemcaı 

Boıota, 28 ( A.A.) - Kolom • 
biya aahlUıerlnde mahiyeti meç . 

bul bir harp ıemiai ıörUlmüt ve 
h5.ldise allka u19nd1rmııtır. Şim.. 
di maele aydmlanmıtttr. 

Filhakika Amerlka hükCımeti, 

,, 

Overton Desoroyerinin Turbo 
sahUlerlnde dolapnakta oldutu • 
nu •e fakat cemini.ıı K.clombfya 

kara ıulanna cirdlfl a:amaıı n1 • 
ramt beyanatı yapmakta riihul 
etmi1 bulunduğunu Kolombiya 
hükômetme bildirmiştir. 

m!:~'!t~~ 
BEl'OOLU 

U'T.K: C4ıaıı.lr u\"dahn w XDclllt ....-
3ll l.l:K: Tatlı ~ 
!l\RA\ ı 'I'w&k 

hCla.B. ı 09 ıu.aıu "'111ld8tw. 
TAK!ll>Cı Mateı. Zoraki haydat mnoeı. 
LA Lt: ı ~ 1UU1 lroııteııl. 

VIUH7.t BUdlrm~m~tır 
l'iAKARl.Aı Karılr geceat 
t\1.K.u:,R: Kııtl &eı;se 
61Kı IUNI ............ 
'"RI. ,..amusıoıu·"' ,,. Kapt.aıı 811.,,,,,,...._ 
'!ARltı 8Uı•ıo JUIJ'Of .. Ganpterta -~ 
T \N'ı z.,,_ltl lllfall ,... Bll9tJ'I ftdl.llftt 
AKINı V&t&a lluNU .., Zorül ull.ef 

1STANBVL 
l"ZMUı K-.drıılu lıapla!ı&lıelıl ft TaUI' 

'1ırt&r&D Ula.il 
ÇDOll:Kl,IT\fı Y&f&llMll 8'fttlr W .. I* 

lllA4ııı. 

A~Kı ICadllllu tıa~ ft V&tu __. 
taran ulaa 
Mtt.Llı ~ puı ('l'D~ t!IJllO ft s-111tı1 
TUllA!fı L111ı. 8•rlo l'lt&ııl&ıılJl'lll' ft r .... 

knnıı:ru lı&Jdut. 
lllULı f!U,,.n t.ı.n.rl C"l'llrlıfl) W Ol-' ...... 
At.r.XDABı TNa1I p&a (tftrlıfl) w ır-1111'1 
oeır.ııı ı~-...,...•ll ll:uırJr& 
4•neN'ı ,.,.,....,.,"' ...... ,, tMı"'nn a '"*• 

BEelKTAe 
~['AT P.t Marl Ant-.t t'l'lln.t). 
l!Q!;N'ı Varı Antuvanet (Tftıtoe) 
llCIRP:t ı naı &1ıra111&nlan " Gllue __.. 

CT'tl..-C•) 

KADIK01' 
R.a.ı P.ı Tıınnı>aııa rrartıoe> 
IC'al:TTAı J! ••lfh•n• ~h "" ......... 

thlKt'JDAR 
llAY.81 OGlll•• mlatı ftrlnr~) 

Dı\KIRKOl' 
!lftLTfTAnt: ~rnebl!ıı <Tllrkce> .. ('lft• 

ıı:aunu . 
IUR111ı llll!llnnemıtttr. 



ili~~ldllrl~l/*81f ,mml· 
SON DAKtKA-28 BIRtNCIKA!'HJN 1939 PERSE:\IBE - 3 

$ON DAK1KA'oıo tefrikası: 15 Ynzan: l\UUT BVCKERnT 

Günde44Rust - tBtr Alman denizcisinin 1914 ete ~deı.ı ı.ru\az6r0nde geçen gfiıılerl) 

yaresi düşürüld ·· 
~IŞfflf~ Cephede kahramanca çarpışıp f CU.ffihürTe1sT-ll 
. ~~~~m:.~ .. ,,~·ut ölen Fin kadmlaıı ~ nin seyahati J 
A.., Amcrlk "' genç hıi$ti) ıuılaı H •• f k ı · ı t k ' ' ~ M · ı ı ş t fü 1 Yetı:ıın Alemdar <'.add~şlnd ki u c Um a n a rf e a '/ 1 ye O U n an t 1 i e IJ' a i at 
•rıcezlndc yapılan K : 
~ ~~~~ ,=::ır11::~. ~~ ıztlordu bir ibirini tak ip eden : yadan Elazığa 
t:u:::!e':~:ıc~~r~ance~~: dalga halınde taarruzda bulunuyor i nareket et\i 
r kanununn aykırı harekcUorl -. l\lalatya, 27 (.\ . .\.) - Eugün sant 
t göt1llmll§ ve dlln cemiyet la- Londm. 28 - 1500 kilometrelik zırhlı tank milu.<lere ettik. Kcija. 9,:1 de Mnlntynyı tqrır econ Milli 

but ubıta.ısl vnıııtasıle bllAmUd· bir cephe Uzerinde pllskUrtlilcn nın şarkında dü~rr.anın 20 kam • Şetımlz lsmeıt lnönU, Lııtnsyonda vali, 
kapatılını§tır. Cemiyet morkeı;ln- ı Ruslar iır:di Kar<'li ccnbcslndo yonunu ve Suomisalmi'cle iki tan. bolcdJye reisi. Pnrtl c.rkA.ııı.mckt.cptl-
h.tıp kalkan gençlere bir lkl ıtıne Lad . 1 

lor •;c balk taratwdan c~kun U:r.a· 
kendilcrlno yer tcdarlk et.rpe- I oı:;a gölü ile FinlCındlya klirfe· kını tahrip ettik. bUı1erle kıı.roıJaudılar. 1.stıı.syon cacı. 

btıdlrllmlt ve nıerke:ı:ID :fa.allyet :ıi arnsındalı:l daha d:ır cepheyi Rus tayya.relcd, Koivisto'daki desinde \•e bıı.lk arosında u:ı:un zamıın 
lan mWıllı'JcnmlştJr. )o.rmnğn c;alışmcı.kta \'C bu uğurd.ı hava da.fi bataryalarırruı:ı" ve bir yUrllyen ,.0 taJP.bo ııe g5rUşen t111SnU, 

bııa a.qam U derece olan sıcaklık bilyUk gayretler sarfct.mel:tedJr - hç limanı bombardıman ctmi~. doğruca bUlromet dııfre.:ıioo ı;ttuıer, 
''abah aıtıra kadAr dllJm~. kar lcr. lerctr. Finlandiya &ölü üzerinde. bUkllmet erktm1 Uc tan•§tı1ar, Bun· 

bqtamqıtır. ~·clld g~ HUcum tanktan \le ta.k,iye r.dl- ki bataryalamnız be§, ahit mu • dan sonra belediyeyi eerencnd1~n r, .. 

t....:~ dEe!~"'dcnJZJe+-e:. ~ len Kızılordu blriblrlnl taltfp eden iıafa.z:a <"Cmilerimiı: 4 Rus tayy.a. lslcumhunımwı ce.r~ıyı {:l!Ztılek isin· 
••......,. • ..... ....- ıı. dllcr ''e yaya olarak çar§ı yolu ile 
~ yağmurlar §Chrin mubte- dalgnlu hnlindc tanrnı:ı:lnrda bu- rl'!i ve J~oga gölli Uzerindelıti Gıul ilkokuluna, sınemayn. llS(Jyc t;ıt-

~Uertnde tahrfbat yaptıU§lır. lunmuştur. bataryalarımız keza 4 Rus tayya. tiler. Parti '-e hnU.:ıwiııde ~ehh11ler-
lla§a, Yen~h!r. Ortak!Sy civar- lie!elnkiden blldhildfğfne r;8re, :-eai ~üıl..rınil~leı~ir ıe urun mUddet g~flrek tıııh..un 

, t au baatıu~tır. U~ Sovyet hUcumu tnmnmcn tar • S h ı. 1 · h balJcev!Jıtn rnesal.'11 ile ııJ~k"dıı.r n1du· 
Va ... ·-··'uk •. n..tlnA-- ıımantn..A- OY) ı:t av~ ... uvvet en. ava. ..... a_. ,, __ uo;u .......... dcdu-ı~u ıar. Buradan tUtUn fabrikMUla gide· 

'"--t ....... -•-~· ıı1Dlak üze. ....uv r. mn gü·.t'llcıtiği:lden istifade ede. ..u- __..,-iMAM.... rck yeni i;'lctm~ye açılan bn fııhrll<a-
'l'~ vapuru :Mcrıılne kadar bir llA· Fiole.r 5 bio ~Jr aldtlar ıek 6trC'k hari- taı'lasında, gerek dakl çl\lr:ma ~Pkllnl tet'dk ~tu'er. 
'Postam Ue hareket et.mJıUr. llclslnkl. 28 (A. A.) _ lAdOga bu u~• haricinde yeni taarruz. Malat;yoa mensucat fabrlluuu Milli 
~ Sıım&UD 'l."tıpunı da )'&· J;ırda bUlUnalU"'}ardır, ~cflmlıin bilha.ssa alı\kasIDI C !belli. 

gölü ~alindcki l<'iuliı.ndiya kıtaa. s-
4kdentz ıunaıııarma munta- ~.rnteaddit tehirler, bu meyan. Burada aaaueroe kalan 1a6n0. ımat 

l!Ave eetertert ynpa.cakt:ır. tuun ancak 16.000 kl5lden mürek· ıs tc belediylwc gelerek ~le yeme~· 
' l:>eınır, dert. " nıaıumeı ~ye keb olduğu, kar§ılaruıdakl Sov.ret da Hclılnki, Tam~re, Porvoogn nt hurada yediler. 
~an ticaret ()dam1da yaptık- kuvveUerlnln iae hemen bcmeıı 85 Viporg ıve Ha.ma.liap, Ka.kiulmi, Relstcumhur lsmet ınısno ~ehlr me· 

topl&nWarmı bitirerek, veıta.let bin ki~lye baliğ bulunduğu tasrih Sortovak~. EJiaemvara ve Uo. r.grlı':'ma gtde."Ck oradl\ m"ılllın bu· 
llld&ıı hazırlan&D nızamnıunoyt, edilmektedir. mant&i bombardıman cdilmittir. lunan peder!erlnln kabrini ziyaret et· 

llltıerde ttıcc&rlArda1l da tıırcr rnU- m!§ltt ve saat ıs de hu~t tretılf'!rl· 
Finl!tıdlVAlılnr. So\"-'etlerc kar - F' 1 4 

• b .:ı- \'' 
[ buı• ııonıuı kaydlle kabUl etmlf- .,... ·-' ın c.naıyanın tC'nl,l unu.u. 1. le Ell::Jğa mUtevcccihcn eehrlml~e.ı:ı 
I' et "imalde mukabil bir taarruz pu.-i ite Abo armunda lQin \; :lu. hare~et et:mi§lerdlr. 
\'taaret vek&Jetl birUklerl c1alm1 yapınıolardır. 1 mukabil turruı- nan ıehlrlerln ckıt:rlalnde Y.ıa.ın 
~llrakabe altında bulundunnak 1· da, henüz tccnUd etmlye.ıı haber- lehlikesı i~arc~2 V<"rltnlttir. l?e\ • 

, ~ bir bUro açacaktır. lere gl5re Finler, Sovyştlerdcn 5 al.ıki.nil\ ~~ kil ·m~tı~ kadar 1:ma. 
ll:bedt Şet Atatürktln Ankarıı.ya blıı esir alın .. lard.ır. 
t.oıulerlııin yınnı.ncı yM.önllmU ~ !inde k.\'n mU:tlm \;.ir demirrotu 

~"." m11nuctııcuıe dllD Ankara vt· Fransa tayyare göoderiYor merked olan Ruchimaki'ye yapı. 
~"' belediye. ParU crklUımdan Fransa "Hrıl!ndlya~-a yardmıa lan Dlilteaddit tu.rru.zlar cşnatın. 
\.:"~ ep btr heyet Etııogra(ya nıU· başlamıştır. ll'inlio.d1yaya UL)yara d3 20 kadar 1'ombıa •tılnu~tzr. 
il.~ muvakkat kabre giderek çe. 5 DO~ tayyaresi Porvoo'yu 
~~ koymuotardJr. gl5nderllme~. Bu aureUc Fin· ,_ b '---d tmJ 

1 l!'ruıısız w lnt;"UJ.z: ataşenavalla· lcr, Ruslann ta;n-are t.Mrruzlan.. tcıu ar om~ ~ e § er, ve 
~ Uman reJJı:l Re!ikt ziyaret c- na mukabelede bulunabUaceltler • yirmi ki]lyl ya.rala.mıtlardır. Ya. 
, blr ı:nUddet görQ§mtl§ler41r. dir. n1ılardan dördU u sonr• ölmilş. 

lııtıqJ ıecesı ıı.aa.t Uçto ~d&r· Alman haberlere glSre tsveç ,.e tGr. 
~;':""' Kadıköy 15kelelcrllo bUtüıı a- • Abo. liman da 
"-' Anadolu ve Rumeli iskelele- Norveçten Ftnltındlyaya l O bin g~ l{ango ya ıve ına 

sa da, bombalar, evvelce esasen 
tahliye eıdilıniş olan fakir mahal. 
lelerden başka yere isabet etmo· 
miştlr. 

ırinlandlya kadlJllar birliği o. 
lan Lotta'ya ~up üç kadın 
cephede vurulup ölmU~tür. nir 
taarruz egnasında, mevzileri teh. 
Jikeye giraıl~ olmuına rağmen 

oradan aynl.mak i&teme.miıtcrdi. 

Toplarının arkasında büyük 
Okyanusun en mükemmel ni"'an· 
cılan vardt. 
Blo~avzın içinde dura., adam 

da bu i~in yegane adamıy\iı. A • 
radakl ~safe gitgide kısalıyor • 
du. 

l 1000 metre .. . 

10500 metre .. . 
l 0000 metre._ 
Dı.i§r.1an ancak tarafına gele • 

rek Alman topçularına boylu bo
yunca sol tar&fu:.ı gösterdi. Em
denle muvazi olarak ilerliyordu. 
Müthiş eürati baş tarafınr kö • 
püklere gömmüştü. 

Mesafe: 
9800 metre. 
9400 metre. 
Müllerin a«tıi blokhav:ı:ın çelik 

ha\•asını san.tı: 

- Ateı !.. 
Saat dokuzu kırk geçe t:mden 

harbe ginni,ti. 
A::aml er.daht zaviycsilc uçla. 

n semaya yükselmiş topla-r bir • 
den müthl§ bir taraka çıkardı. 

Rüz1:ar bu tarakaların gilmbOr -
tilsilnü Gaha topların ağz:ından 

çıkarken ufuklara ak~cttirdi. 
Bu birinci endaht hcddc var • 

ma<lan dü:man mukabeleye ha§. 
lamı tı. Baştan ve kıçtan iki mlit· 
hi!i im;ck çal.."tl. 10,5 luklar tcc.. 
rübc ediliyor, ruşangahlan ayar 
edil:yordu. Bunlan:ı düzeltilme • 
aine vakıt bırakılmadan derhal 
kollarının, kanatlannm kınhnası 
lfü:ımdr. 

Gayda Milllerln dil~UndüğllnU 
anlamı;u. Ya.ntndz.ki topçular çıl 

eın bir •ilratle yıldırım yağdır • 
maya başladılar. tkinel yaylım 
hedefe dokunmuştu, ilçUndlsU 
İngiliz gcmiıı.W ıUptl.recekti. 

Mililer, tanderin havadaki ııey. 
rlni takip ediyor ve Nev Caır.Ue.. 
nin sancak bordasında deniz su • 
larmın fı~kırdı~ görOyordu. 
ingtliz kruvuödlne bu sırada bir 
obüa leabet etti. Emtdcn hedefüu 

bulmuş <leınektl. Aradaki ınesa • 
f c.nin uzak olması 9000 metrelik 
bir uçuştan sonra hedefe varan 
ıüllcnln kuwctini zay1flatnll1tı. 

Bunun için ar.ıdw mesafenin 

kat İngiliz de kendi faikiyetint bil· 
ıdiği için aynı manevra ile mukab: 
leye girişti: Bütün toplarım fora 
etti. 

Müller, Gayda ve Vithofct 
şimdi Emder.in önilndc ldeniz au
larırun yer yer havalan<lığmı gö • 
riıyorlardr. Bir ara dört bc§.ycrdc 
)•üks:len sular birer duvar te .. kil 
etmişti. 10,5 hık toplann buka .. 
dar su yilkseltm~e imkan bu -
lunmadığı için düşmanın ba~ta."'1. 
b:ı~ l 5 liklcrle mücehhez oldu • 
ğunu anladılar. Çünkü her yay
lım ate~indc Emdenden dört mis. 
11 fazla çe~ fırlatıyordu. Bunun 
10.000 metreden hedefini tuzla 
buz edebileceği meydandaydı. 
Ondan daha kuvvetli bir gc:niy
di. Bu vaziyette Emdcn1n galip 
gelmesine imkan yoktu. Unüt an. 
cak yüzde ondu. 

Mililer, tavrını hiç bozmadı. 

Birkaç yaylınıdan sonra Emden 
yine hedefi bularak aaneak isti • 
kametinclc ln~ilize hilcuın etti. 
ingillz vaziyetini tekrar değiş • 
tirdi. İki tarafın top atc~i denizin 
dalgalan Csttlnde ceben..,em.J:r 
yaratıyordu. 

§imdi yine biribirine muvaıi 

bir ~kilde 23 mil aütatle, yin~ bi • 
ribirinj kovalıyııralc tlövtl§Uyor • 
tardı. İngiliz gUllelerlnbı dcniı: .. 
den fı~kJrttiğı sul3.r, gitgide Em. 
dene daha çok yakla~ryordu ve' 
bunlar birer hortiım gibi }.[lkse • 
1Jyordu. 

Döv'll§ yirmi dakikadanberl de· 
vam ed1yordu. Emdenio ınaldne
Icri aı:amt kaDUlyetlerlle çalı~t • 
yorlardı. Borulardan blokhav.ıa 

kadar r;clcn bntün bu aetler der. 
manr•zlıletan yıkılacak hale gelen 
insanın inllüstne bemiyordu. 
nu§man gemi~inin maldneteri 

Emdon~ kat liat faikti Emdeni 
yıınına BOkmuyor, oııun kudur • 
mu ham.Jclerifıi tesiniz bmıkı • 
yordu. 

Ah, ne olurdü. Xtıçfik bir gill· 
le, küçilcU.k bir gWle 1ırgilü ej ... 
derinin göbeğinde patlasaydı. 

Cephaneliğinin tutıı;muilc Em • 
denin kurtulması da bir olacak· 
tı. (Den.au nr) \'apur lollyecekUr. nfillil gitmiştir. Almıınynnm tran- bombalar atılmıştır. Burala.rda bir 

' a.ııc ParUBl tarıı.tınd&D CağuJ· Eite ınAni olmak için Jsvoç \'e miktar haaar kaydedilmi9t:ir. Bu. 
~d& tem edilen kız Webc :vur· Non·eç nczdmde yo.ptığt t~ebbUa- na mukabil, Hyvanku'ya atılan 

Mareşal Mannerheim, neırct· 
$iği bir eınri :yevıniyede, va tlf o. 
aini Ua hususunda gösterdiği ee. 
saret, iman ve feragatten dolayı 
bu kadın birliülne teıekkürJerini 
bildirmekteldir.,, 

behemehal ariltılr:Jası ieap edl - ----------

CS0 taıebo kaydcdllmioUr. Yur. lcr netlcesiz kalm~tır. 15 bomba pek U has.ar yapmı§ • 
''ıtzna merasimi önUmUzdeki Fin tebliği tır. 

\~4\~:=· lUbaren ad11 tııbll· Dünkil Fin rum ftebliğl 9udur: Kareli berzahında. Vfpuri ke. 

11 
'Posta ldru'081Dce yapılaeaktır. "Atojoki'de blr top ve bir sif bir bombardımana tutulmU§. 
~er ve 41#er &dU evrakın 

t\t'ti l>08t& t.ıı.rltealne tabidir. Tcb-
llıtlbaftrleri po!!la tdtu"Mlncı 

~lrler vazitclerlnde kalacaklar
, "'ldilınektMir. Mahkemclen1eıd 

" " 
··~------~ l.oncır~·a giderken Ballık deni· 

tı bir Alman krmrar.örO t.ara.tı:ıı. 
~il- edilen 1ng1ttercnln Moskova 

')lılt eltlll#I mU~n C.Orç Gor
~._"etıeker ııerbost btrakılmIJ ve 
~'a do#?U nı~ çıkmt:Jtır. 

Hitler 
Qarp cephesinde 
bir taarruzda 
hazır bulundu 

~l\rts, 28 - Garp cc-phc:;inde 

'~m devriye faa.Uyetlndcn 
~~~ kıiyde clcğel' bit htıdJse 

lur 

~~ kıta.atı cwclkl ~b:ıh 
ilden bir bıı.skm hareketine 

~ bbtıs et.ml§tlr. Bazı allmıeUcre 
~ . c' bu harekette bizzat Bitler 
~r bulunmuştur. Alman bas. 

\ ~ uğrosan kUcilk Fmo 
~ ~ tnrafmdnn kolaylıkla 
\ lı 1tınınuştıır. Almanlar. kuman. 
~Yettnı yani bir subayla lkJ 

\tt Ul'f aın olarak birakıP çekil • 

bttıı t'dJ.r. 
~ Alman tan-areterl Sarbrll.. 
\ bt ~Ubundakl Fransız battan
~ r taarruz yapmıştır. Bu t.aar. 

~ettCC6lz kcı.~tır. j 

• 13.40 SAAT • 

lrlandada gizli silahlar bulundu 
l.ondm, 28 (A. A. > - Diln blitUn gün aııkerl aıemurlarla ıabıta 

tarafından ı.mrfolunıı.n fevkalı\do faaliyet neticesinde Kildor konlluRu 
dıı.hl!inde mUhim miktarda esliha ,.e ıntlhtmmat m~ydaTJ.& CJık&nlmıt 

olduğu geceyanıııı ilı\n cdtlmi§Ur. Yeniden 11 lrf.Gi tıwki! olunmqtur. 
İrlanda :ı:abıtumrn bir milyon tU!erılr, Te\'Oh·er ve mltr&lyl5a 

kurşununu bulmak l~in yapmakta olduğu af'allirma]ar, d&hut harb. 
denberl yapıldığı g~rUtmtig olan tahartiyatm en fiddetll.ıd ve. n mU
himmldlr. 

DUn bu arqt.ırmalar, Dubllndcn Kildora, Vlcklov, Carlov \'O Kil· 

keurıy kontluklarma tetmil edllmlıt.Ir. 
Askeri komi:ı)'On, bu ie bükmda blr anket ya~ <lsere dntı 

Dublindc gizli bir ic;tim.ı akdetmlşUr. 

iki Alman tahtelbahiri babnldı 
rarıs. 28 (A. A.) - Tebliğ: 

Son üt hnft.a zarfında k~IC yapmakta olan enı:Ota.mlarmns iki 
dU•me.n taht.clbahhine mu\"affakryetle taıımıı etmJelerdir: Bu tah· 
telbahirlcrden birial "Commandant DuboC .. avizo!unun, d.Jğert de bir 
deniz te.yyarcs.I ile irtibat teala edcrclc harcklı.t len. e.tınekte olan 
Sirocco ve R.aillcuso torpldolarmm tecavilzUne uframıotrr. Bir aydan 
n:: bir müddet zıırfmdn Slrocco'nun muva.f!akryetıe taamız etmiş ol· 
dUh'U tahtelbnhirlcrln miktan bununla 3 e çıkmıştır. 

Voronof F ranaada cerrahlık yapacak 
Nm-york, 28 (A. A.) - Meehur dott.or Vonm.o!, Fraııaa)ıı ınll

tcvecclben hareket etmiştir. Doktor Franm ordwıunda eerrab ola

rak hlzinet edecektir. Kendisi kemiklerin ve derinlıı tedavisi l\lbc
e!ne memur edilecektir. 'Or. Voronof, seçenlerde ~lmalt vo ecnubt A· 
merlka.da birtakım konf eraıuslar verml§tlr. 

Belgratta mahkUm edilen komüniatler 
Belgrad, ~ CA. A.l - Stdanl &ja.nsmda.n: 
Hırvat makamats, Spatıto ve Zagreb nllmayiftetbse t.ettrU et. 

mfş olmakla ltha.m edilen 78 komUtıleti LepoıJ.ava ta~d ke.mpmda 
mevkuf tutmağa karar vermJetir. 

Finl4ncii~lılar $On üç ıilnde 
44 Rus tayyaresi dU~Urdilklerinl 
bildirmektedirler. 

1 Dli.Hİ!f DE 1 

yordu. 
MUıterln ildnd cmrl blokhavn 

sarstı. 

Korsan sağdan yirır.i derece 
bir iğriliJten sonra doğruldu. Fa.. 

Ticaret Vekili 
Mecliste izahat verdi 
Mazhar Müfit "Cumhuriyet hükiımcti, milletin 

kanını emmek iıtiyen vatanıızlann kafasını 
ezecektir.,, ~edi 

BllyUk l11llct Moc~ c;JllnkU top~bmıd& KUhar Mttcıt t&rafmd&D 
verilm bir laltrlr llzerlne Tlcare.t vekili Numl Topçuo~u imhatta bulUD· 
rnu,. X.tanbuld&kt tetkiklerinin neUcealnl anlat.au§tır. 

Vekllo kurulacak tthıılAt blrllklorlndcn be.baederek dem.l§Ut lCH 
.._Bu 1kt.Judt tedbirler araamda &lacağmUı 1.ıızıb&ll tedbirler da §\iı1l&r· 

dır: Toptan gelecek m&llaraı ttyaUan bizce m&Idm olacaktır. Mal, toptancı· 
dan. ya,rım toptancıya CeQeCekUr. Toptaııc.ıdan yarım tapt&Dcıya rcçerkeıı 
yüzde kag zalDla ıeçeceği ve yanın topt&Dcıdıl.n pcrakcmdodye seçerken 
ıene yUzde ka.ç zam &laca#l maldm old~ gGre., pera1'eııd• tıyatıarmm 
az&ıui$lılJ teıblt edeceğiz ve memleket dabWııde azamı olarak teeblt etu41. 
mtz perakende fiyatından !az!& flyala m&I aatanıl\l" bulunarak bun.lan muh· 
tekir olarak yakalıyacağtS, Blllralnb ki, lhtJk.l.rm en bUyük memıedf Slnclr. 
cllr. M&l elden ele (1)Çettk herkCl!I yüzde 2 ve ~o Uç kazan& Jwwıa yirmi 
otuz elden geçae o malm ttyatı yüzde yü& &rtmlf olur. Bu zincire meydan 
vennlyeceğtz. Toptan tadr o Ue&reUn içinde olmıyıuı hiçbir kimseye ı:ııal 

ntmıyacaktır. HattA bir toptancı diğer toptancıya dahi mlll aatamryacalt· 
t.ır. Yan toptancı dahi ne tuccar olmıyan kllillleyc ve ne de kendlai gibi bir 
yan toptancıya malmı aatıunryae&ktır. Mal ancak bir toptancıdan yan tap. 
t.ıuıcıya. ondan c1a perakendedye geçecektir.,. 

NUı.ayet. ıtaı:bar ldutıt. Ttcaret bUUklerlDe htlkO.JDeUn mUdllr t&ylnlne 
ttirU eden demir.,.. k!)scl• tUccarl&nnm bu h&rekeUDe fiddeUI blı' 11.a.nl& 
hllcum •lm1'9 naallmU• tı.tl&nma.yanm haldu kötek oldufCmu hatırlatmıo, 
Cumhuriyet hllkfmıetını.n mlllettn kaıımI emm•k tatiyen vatanaısıann kata. 
l&ruu esmete muırt.dtı' oldu«uzıu " ezece:tnı "'Y1emlf, piyu&da ~t ted· 
lıtrterbı mtıuıdr olmuma. J'ltıl mallar pllp tıyatıarm t.eabatlne kadar bu· 
runıın tereftllQn devam •tnıeıhs• mani oıunmu:ou V9 ııeUrtt.ce'k lkU!lad1 
)(orwuna k&ııununun vatansıı.lann kat~ encek: DidQeUI b~mlnt mub. 
tlvt o~ lııtemıııttr 

Günlük bulmaca 

2 Nwnar&11 bllmcco 
Soldan ıaıığıu 
1 - Akıtma • A1Amet1 Cartka.. ı -

aa- c1na turp, a - Tana..daadan trıoo 
1ura.n • Okuma. 4 - Uıatma • 'I'~ 
maz d~, ıs - Imamlann bqma .ar 
dıkltırı • Pehllvıı.mn ~ 6 - Fut.· 
bolda mlldııtl • Alt değ!L T - Bqta 
k1 kıll&r • BUytlklUk.. 8 - ı.tarango. 
zun çM çıkaran aJcU. 9 - Bot • 
dme;un. ıo - Birdenbire - AkAyı 
~kta bir millet. - Bayan edatı. 

1·u1.al'dan aoağl: 
1 - Şoyt.ılıi" - Teınbilı edatı, ~ -

Vak1t t.ıeUııe nazar la1iın. 3 - Bir 
me)'\-aıwı maiına.lA.dl. t - 8Ita.t eda· 
tı • Oeno mfat edatı - Son& ''Ht, re· 
Urae ı1lz&C-r olur. l5 - Dı,l delil • A· 
pıut.ımaıun ba§t, 6 - Trqm bqr • 
Uııttı. T - Koytt §Croot tııNht edon. 
8 - ıeap ettirmek. 9 - ~ koyU 
pl.§miş plrino :yoemcğtdlr • KC!pelc 
yııvnmı. 10 - Nem • Tand JdlpeJctit. 

1 N o. IJ blt.mecemWn balll 
l - D6nz1g. Bak. 2 - 1!& edilen. 

s - Kr.lkar, Lig, • - Eceabl.d. ı... 
C1 - Na, Naçlt, 6 - Nevt LaDe,, T -
t.ııet. ..U. 8 - Krvraıımak, • - ..ika
me, Alt'f, 10 - Neteklda. 

Yukardan a'"~' 
1 - Diken, ~ ı - Afa•n'Ik. 

il - Nala, l!:l\"'&D, ' - Ze1d.t ~ 
:s - 1dab. lta et, 6 - Glru, T -
Dalamak, S - Bel, Çall.ld, 1 - Ani· 
un, Kld. 10 - Gazel. ~ 

• 

• 

• 
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Bugün saat 12 ye kadar 
gelen haberler 

Ankara, 28 ( llususi mulıablri
mizdtn., telef onla) - Bugün saat 
12 ye kadar Ankaraya gelen ha
berlere göre, zelzelenin Erzincan
daki tahribatı pek müthiştir. Bü
tün münakalat ve muhaberat ke
sildiği için Erzincandan henüz res
ınt hiçbir malümat almamamı~tır. 
Yalnız Erzincan \'İlayeti ile Cİ\'a· 

nndakl kaza ve köylerden gelen 
yolculardan ve jandarmaıarm ifa. 
delerinden sonra Erzincan vilayeti 
dahilindeki bütün evlerden yüzde 
yetmişi yıkıldığı gibi nüfusça d<ı 

maalesef yüzde yetmiş telefat ol· 
duğu tahmin olunma'.(tadır. 

~----------11! 

Ölü ve 
yaralıların 
b!8nçosu 

Çar~anbada 15 ölü, elli kadar ölll ve yaralı bulunduğu anlaşrl -

Bundan başka Amasya vilaye
tinde de büyük t::.:1ribat vardır. 
Şimdiye kadar 400 ölü ve 100 ya
ralı tesbit edilmiştir. 

Zelzele Trabzonda da tahrib:ıt 

yapmıştır. Trabzonda 6 ölü ve 8 
yaralı olduğu bildirilmiştir. 

Sıvas vilayetinin Hafik kaza. 
sında tahribata ait yeni haberler 
gelmi~tir. Bu kaza köylerinde 207 
ölü ve 5 yaralı tesbit edilmiştir. 

Zelzeleden sonra ilk anlarda 
hiçbir malCımat alınamıyan Sıvasa 
tabi kazalardan Koyulhisannda 
bu sabah ilk haberler gelmiştir. 

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

Faik Oztrak ile sıhhiye vekili Hu· 
lQsi Alata, b:.ı sabah saat 9,20 de 
trenle Erzincana hareket etmi~ler· 
dir. 

Sıfırın altında 30 derece 
aoğuk 
Zelzele, sefer halinde bulunan 

trenlerde de duyulmuştur. Evvelki 
gece Erzincana gitmekte olan ka
tar sarsıntılar üzerine Srvasta ah. 
konulmuştur. Cıvar vilayetlerden 
felA.kete uğrıyan vilayet, kaza ve 
köylere yardıma ko~ulmaktadzr. 

Zelzele mmtakasıooa kar, her ta
rafı örtmüştür.Soğuk ta müthiştir 
Bazı yerlerde sıfırın altında otuzu 
bulmuştur. Felaketten açıkta ka
lan vatandaşlarımız da karlar i

çinde soğukta ikinci bir f elfil<etle 
karşı karşıya kalmışlardır. Zelzele 
mıntakalarında tüyler ürpertici 
manzaralara tesadüf edilmekte ol-

• duğu haber verilmektedir. Felaket
zede vatandaşlarımıza bütün mil
letin· yekvücut halinde yardıma 

ko~malarr beklenmektedir. 

Kork1.;1nç tahminler 
Bugün saat on ikiye kadar zel· 

zeleden en çok zarar gören Erzin
can vilayetinde ölü ve yaralı mik· 
tarı' etrafında resmi hiçbir haber 
alıııamamıştır. Çünkü muhabere 
imkanı kalmamı~tır. Fakat gelen 
yolcuların ve jandarmaların ifade
lerine göre ölü ve y~ralı olarak 
za;>iat miktarı umum nüfusun yüz 
de yetmişi tahmin edilmektedir ki 
bu tahakkul-: ederse felaketin pek 
feci olduğu meyda:ıa çıkacaktır. 

Erzincan vila:retinin nüfusu 935 
nüfus tahririne göre 60012 dir. Bu 
n\ln,'yüzae yetmlıi 42 bin nüfus 
etmektedir. Tahminlerin mübala
ga\ı 've yanlı~ oimasmı temenni 
edelim. 

Alınan ilk haberler 
· A~ra, 28 (Hususi) - Ev. 

velB rece .-ulrubulan relzelenin 
mlomleketimide şimdiye kadar 
ka,Yd~ile;ı zelzelelerin: en müt
lV" oWutu anlagılımktadır. 

(Bu rakamlar, saat 12 ye ka_ 
dar gelen mallımata istinat et
mektedir.) 

Şchirl~r ()lü Ya.rah 
Ama.<ıya. 400 100 
Trnbzon 6 8 
Halik 223 100 
J\oyulhbıar 140 ~ 

Za.ra 1 8 
Su,ehri 150 r 
Plilmür 5 ? 
Saımıun 3 
Tokat 388 6(i 
Ordu 26 

1313· 
ölü 

303 
yaralı 

i 

--
Zelzele bilhassa Erzincan, SL 

sav, Ordu, Tunceli, Tokat, Sam. 
sun ve Amasya vilayetlerinde 
tahribat yapmıştır. Yüzlerce in -
san zayiatı hakkında henüz kat'i 
m:ılfırnat alınamamıştır. Dün ge. 
ce alman muvakkat rakamlara 
göre zayiat şudur: 

Sivasın Hafik kazasında 16 ö. 
lü, 15 O yaralı; 

Zara kazasında 1 yaralı, 1 ölü; 
Suşehrinde 150 ölü: 
Plümür kazasında 5 ölü; 
Samsun vilayet merkezinde 3 

yaralı vardır. 

Erzincan, Ordu, Tokat ve 
Amasya vilayetlerinden henüz 
kat'i malUmat alınamamışsa da 
bu vilayetlerden Tokat, merkez 
ve mülhakatında 388 ölü ve 66 
yaralı, Ordu vilayetinde 26 yara
lı, Amasyarun Pazar nahiyesinde 
yüz ölü olduğu tahmin edilmek • 
tedir. 

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

Erzincanda ölenler arasında 

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

Bu hesaba göre zelzele felake. 
tinde, en çok hasar gören Erzin. 
can vil~yeti müstesna, diğer yer
lerde ölenler yaralananların mik 
tarı şudur: 

660 ölü, 
246 yaralı ... 

Fakat bu rakamlar muvakkat . 
tir ve dediğimiz gibi Er.zincanda 
ölenler bu yekt1na dahil değildir. 

yaralı var. Yukarıdaki yekuna 
bunlar da ilave edilmek lazmıdır. 

Zelzele hakkıma hükumete va
lilerden gelen ilk telgraflar fela
ketin büyüklüğü etrafında bir fi_ 
kir vermeğe kafidir. Bunları biL 
diriyorum: 

Erzıncanda 
Erzincan valisinin ilk telgrafı 

şudı.ır: 

''Gece saat 2 raddesinde çok 
şiddetli bir zelzele oldu. Bu zelze. 
lede hükumet konağı, ordu müfet
tişliği, orduevi, postane ve şehrin 
en sağlam binaları dahil olmak ü

zere bütün evleri ve dükkanları 

yıkılmıştır. Şehir baştan başa en
kaz yığını halindedir. Kendilerini 
kurtarabilenler sokaklara dökül. 
müşlerdir. Şimdiden bir çok ölü 
ve yaralı tesbit edilmiştir. Birçok 
nüfus enkaz altındadır. Pek az 
hasarata uğrryan ve zayiat vermi· 
yen piyade ve topçu kışlal~rmdan 
tgelen askerlerle enkaz altmda ka
lanların kurtanlmasma ve ötede 
beride başlıyan yangının itfasına 

çahşılmaktadrr. 

Şehirde muhabere imkA.nı bulun. 
madığmdan bin mUşkillA.tla Gene. 
ral !skora ile birlikte Dumanlı is-
tasyonuna. gelinmiştir. Ve malft • 
mat ancak oradan arzedilebilıniş _ 
tir. Tümen komutanı .Akdoğan şe
hirde yardnn işlerile meşguldür. 

Şehir kamilen yıkılmış olduğun . 
dan ekmek ihtiyacı olduğu gibi an_ 
kaz altından kurtanlanlarm ve 
kurtanlaeak.larm tedavileri için i
IA.ç ve doktor ve halkt barmdırma.k 
için çok miktarda çadıra ihtiyaç 
vardır. 

Tahribat yalnız §ehre münhasır 
olmadığı, köylerde de geniş mik • 
yasta tahribat ve zayiat olduğu 

anlaşrlmıştır. Bu hususta elde e. 
dilecek tafsilat arzedilecektir . ., 

Kemah ta 
Kemahtan gönderilen telgraf da 

eudur: 
1 - Bu gece saat 2 raddelerin

de Kemahta husule gelen şiddetli 
zelzele neticesinde şehir enkaz ha· 
!ine gelmi3 olup bir çok ölü ve 
yaralı bulunduğu, kurtulabilen as. 
askerlerle enkaz altrnda kalanla.. 
rın kurtarılmasına ve kasabada 
b~lryan yangınların söndürülme. 
eine çalı3Ilmakta olduğu, 

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

3 - Kurtarılabilen nüfusun yL 
yeceğini teminin mli§killleştiği ve 
fazla miktarda çadıra, ilAç ve dok
tora ihtiyaç bulunduğu, 

4 _ Zelzelenin yalnız kasabaya 
münhasır olmayıp köylerde de ge. 
niş mikyasta tahribatta bulundu_ 
ğu ve mütemmim malümatm bildi-
rilcceği." 

Tokatta 
Tokattan gönderilen telgraf da 

eudur: 
"26 geeesi saat 2 de vukubulan 

şiddetli bir sarsmtıda. merkez ve 
mülhakatta şimdiye kadar tesbit 
edilen ölü miktarı 83 ve yaralı 

adedi C6 olup yıkılan binaların a. 
dedi henüz tesbit edilmem.iştir. 

Kazalarla muhabere münkati ol _ 
cluğun<lan hususi vesaitle istihbar 
edllen vaziyete gôre Erbaa ve 
Niksar kazalarında tahribatın çok 
fazla olduğu ve bir hayli miktar 

mıştır. 

Yaralıların tedavisi için milm • 
kün olan imdadı srhh! heyetinin 
ve açıkta kalanlar içm şimdilik 

500 çadırın vo meydanda kalanla_ 
rm iaşeleri için şimdilik telgraf 
la iki bin lira gönderilmesini emir 
buyurulmasmı arzcdcrim." 

Zara da 
Zaradan gönderilen telgraf şu • 

dur: 

"Bu geceki zelzele dolayısile 

merkezde ve köylerimizde yüz -
lerce hane yıkılmış ve şimdiye 

kadar 26 ölü tesbit edilmişti.-. 
Bir çok binalar da yıkılmağa nam 
zettir. Birçok kişi kış günü so -
kaklarda kalmıştır. Yakında kati 
rakamlarla vakayı arzedeceğim. 

200 çadırla tesbit edilecek nakı:ii 
yardımın tezelden gönderilmesi." 

Zelzelenin muhtelif vilayetler
deki tahribatı etrafında alman ha
berleri sıralıyoruz: 

Srvasta iki ev tamamen yıkıl -
ınıştır. İnsanca bir zayiat yok -
tur. Mekteplerin bazılarından 

mühim çatlaklıklar görüldüğün • 
den bütün mektepler tatil edil -
miştir. 

Hafik kazasında İpsile nahiye 
merkezinde 130 ev yrkılmıştır. 

Yine lbu kazanın Çalıç, Erme
nis, Kozlu, Küçükköy, Kıpçak, 

Cercis, Tavra, Geleve ve Gölcük 
köylerindeki evlerin üçte ikisi 
yıkılmış bulunmaktadır. Hafığm 

Pireput köyürııde de yetmiş ev 
yıkılmıştır. 

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

Kasabaya yakın Karnen köyü 
çiftliğinde Kadriye ve Devekse 
köylerile Şerefiye nahiyesinin 
Göktepe, Alışlar, Kayadibi köy
lerinde birçok evler yıkılmıştır. 

Birçok hayvan zayi olmuştur. 
Sıvas vilayetinin Şuşehri kaza 

merkez ve mülhakatında 1.000 
hanenin yı~ldığı zannolunmak • 
tadır. 

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

Samsunda 400 kadar baca ve 
duvardan başka beş ev tamamen 
yıkılmtş minareler tehlikeli bir 
surette hasara uğramıştır. Vila
yetin bütün kazalarında aynı sa
atte sarsıntı olmuşsa da Çarşam. 
hadan başka bir yerde insan ve 
hayvan telefatı kaydedilmemiştir. 
Yalnız bazı köylerde sahanlıklar 
yıkılmış ve hususi ve resmi bi -
naların duvarları çatlamışt;lr. 

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

Sakatlanan ev adedi 100 den 
fazladır. Çar§amba - Samsun hat. 
tr üzerindeki menfezler sarsıntı
dan çatladığından clün tren işle . 
memiştir. Bozulan elektrik, telg
raf, telefon hatlanmn tamiratına 
başlanmış, maili inhidam evlerin 
muayene edilerek yrktmlmaları i. 
çin fen heyetine emir verilmiştir. 
Müthiş bir rüzgar saıbaha ka • 

"'~·~·· .. ~ 

Erzincan .derniryolundan bir 

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

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

24 saattenberi kimse uyuma . 
maktadır. Afetten korkan müte • 
addid aileler çadırlarda oturmak
tadır. Çarşambada ankaz altında 
kalan cesetlerin çıkarılması is . 
tenıdi. 

Hirlas kaplıcaları mecrasını 

değiştirmi~tir. 

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

Halkevi salonu, merkez tütün 
deposu. ve Kefeli apartmanı du-

ERZi NCAN 
Vilayet ve 

kazalarının nüfusu 
ne kadardır 

Zelzelenin korkunç tahribatı. 
na. uğra.yan Erzincan Ye hava
lisinin nüfusu ve umumi yazly& 
ti hakkında. fikir edinmek 
i!;in aşaJ";'ldaki ra.kamla.n oku
mak lizundır. 

ERZİNCAN: 

Vilayetin 2985 ldlometrelik 
bir mcsa.ha.sı Yardır. Umumi 
nüfusa 93.> senesinde yapılan 
istatistiğe göre, (i0,012 dir. 
Biri askeri olmak üzere ikJ 

hastahanesi laşla. ve askeri Ye 
shil mektepleri vardrr. Bu
rada. bir de un fabrikası bu
lunmakta.dır. Erzincanm şe. 

birdeki nüfusu 17,426 lusidfr, 
Vilayetin aıtr ka7.ası Yar

dır. 

CİMİN 

480 evlik bir Juısabadır. Nü
fusu 2249 tür. Bura.da bllhas
s:ı. hububat yetiştirilir. 

KEMAH 

297 evlik bir kasaba.dır. 

1530 nüfusu vardır. Burada ki· 
Um imal edilir. 

KtGl 

210 ev ve 1189 nüfusu ,·ar
dır. Kasabıı.dan 8 Jdlometrc 
mesafede kurunuulll.dan kal. 
ma tarihi bir kale bulunmak
taclır. 

KURUÇAY 

69 c ' ·Jf ''e 270 nüfn<ıhı bir 
kasabaclır. Jiobubat :rcfü;tirilir. 

12R eY, 628 nüfusu Yarılır. 

:Cıırad:ı da hububat, yağ. rc
\İz çıkar. 

REFAHİYR 

J .ız {'V ' 'e 70G ni\fU"IU \'1\1'(1ır. 

---------

görünü~ 

vartan çatladığından tahliye e / 

dilmişlerdir. Mekteplerde dilıl 

tedrisat yapılmamıştır, 

Zılede 
Zilede zelzele 52 saniye sllr · 

müş, halk, dehşet, korku ve he · 
yecan içersinıde evlerinden bahçe 
ve sokaklara fırlamı~lardır. Mı.ı~ 
telif mahallerde beş ev tamametl 
100 ev de kısmen yıkılmıştır· 

şimdiye kadar ankaz arasmdaı1 

çıkarılanlardan bir iki hafif ya · 
ralı müstesna in-sanca zayiat yole· 
tur. Ulucami ile diğer üç caminifl 
ş.erefelerinin üst krsımları tama ' 
men yıkılını~. bir çok binalarııl 

duvarları çatlamıştır. 

Civar köylerden gelen haber ' 
}erde hasarat ve zayiatın mühill' 
olduğu öğrentlmiştir. BuralardJ 
insan zayiatı henüz tesbit edilme· 
miştir. 

Çorumda 
Çorumda merkezxie bir ev çlS1'' 

mü§ ve kagir binalardan bir J.<ıf' 
mında çatlaklıklar olmuştur. t}~ 
yaralıdan başka insanca zayi'' 
yoktur. 

Refahiye de 
Refahiye de insan ve qyıe' 

mühim hasarata uğnya.n yerltr 
arasında ise de hasaratın miktll~ 
hakkında mahallinden bu datd • 
kaya kadar malfunat gelmemi~ ' 
tir. 

Kırşehirde zelzele hissedilmff' 
bazı ufaktefek hasarat olmuştıı<· 
Kastamonuda vilayet merke~' 
ve Tosyaıda, Küre, İnebolu, JJ~' 
day, Araç kazalarında zelzele ol
muş, 6 saniye devam etmiştl<· 
Hasar yoktur. Balıkesirde, A<J"'' 
lık kazasında vukua gelen: fasf' 
lalı zelzelelerden kaza hükı'.lfJlel 
konağı ehemmiyetli hasara ut · 
ramış, iki fabrikamn bacası yıl<Jİ~ 
mıştır. Altınova nahiyesinde S 
evin duvan çatlamış, 4 ev çöle ' 
müştür. İnsanca zayiat olmatıJlf' 
tır. 

Rasathanelerde aletler 
kırıldı 
Erzurum - Erzincan ve Kenııı.ll; 

Erzincan arasındaki şimendl!;, 
hatları bozulmuş ve bu meyan . 
Geban köprüsü şimendifer geçetJl; 
yecek bir şekilde hasara uğraJll 
tır. Bu yüzden Erzurum vo Si"11

; 

tan tahrik olunan imdad trenı.e , 
nin Erzincaııa varması g~ ~ 
tir. Bu hatların derhal tamiri iÇ 

lazmgelen tedbirler alınmıştır. < 
Zelzele memleketin hemen ııc. 

yerinde duyulmuştur. Fakat )rııJt;, 
rıda kaydedilen yerlerden blloş 1'' 
mmtakalarda hasar ve zayiat )'0 

tur. oC 
Erzincan, Tokat ve hnvaıısin 10 

evvelki gece vukubulan zclll·~· 
felaketi İngiltere ve bütün A \ 
pa rasathaneleri tarafından l•:tf J 

· · ~~ dedilmiştir. tsviçrenin N'l.Y0 e' 
h . d k" . . :;eıı şe rın e ı rasathane vırrnı ı• 

• . 1l 
dcnbcri bu derece şiddetli bıt tt' 

zclc kaydedilmediğini biJdlrJllel\ , 
dir. Yine İsviçrcnin birc_:ok rııs:Jdc~ 
hanelerinde sarsıntının şidc.Idil1 
sismograf alet leri kırı~ 

Londrada Uç 
' 

Cina :01 ,o. 
Yazımızın çoklui:,"'l!ndnn 1j• 

•'(" 
manımıı; kcnamanu~tır. J-J:ı.:ı 
leriz. 


